
manual de 

boas práticas 
de manejo do 

algodoeiro 
em mato grosso

cuiabá (mt) - safra 2012/13



2



Informação e conhecimento 
para o setor algodoeiro

palaVra do presidente

carlos ernesto 
augustin
Presidente da Associação 
Mato-grossense dos Produtores de 
Algodão (Ampa) e presidente do 
Instituto Mato-grossense do Algodão 
(IMAmt)

manual diVulga informações 
técnicas a produtores e é 
resultado do trabalho de 

diVersas instituições 
e suas equipes de pesquisa

A Ampa e o IMAmt sempre 
procuraram incentivar o uso 
de todas as ferramentas ne-
cessárias à produção do algo-
dão pelos produtores de Mato 
Grosso de maneira eficiente 
e sustentável, seja através do 
apoio à pesquisa ou através 
dos inúmeros eventos que pa-
trocinaram ou promoveram, 
diretamente ou em parceria 
com outras instituições. 

Na parte social, concebe-
mos o IAS em 2005 e, na parte 
técnica, além de apoiar outras 
instituições, criamos o IMAmt 
em 2007. Com isso buscamos 
sempre evoluir nos pilares so-
cial, ambiental e técnico. 

Em nossa gestão vivencia-
mos vários exemplos de divul-
gação das práticas agronômi-
cas mais recomendadas nos 
diversos locais que visitamos. 
Decidimos, assim, solicitar à 
nossa equipe técnica a orga-
nização deste manual, que de-
verá ser o primeiro, pois serão 
publicadas novas versões, já 
que a tecnologia envolvida na 

produção está sempre em evo-
lução. 

O objetivo é reunir conheci-
mentos atualizados de pesqui-
sadores reconhecidos por sua 
competência técnica no setor 
algodoeiro brasileiro e assim 
expor as principais “Boas Prá-
ticas da Produção do Algodão 
em Mato Grosso” em uma pu-
blicação objetiva, para servir 
de consulta rápida no dia a dia 
das pessoas envolvidas nas di-
versas atividades produtivas. 

Através desta e de outras 
ações, a Ampa, o IMAmt e o IAS 
reafirmam a determinação de 
trabalhar buscando cada vez 
mais a sustentabilidade econô-
mica, ambiental e social des-
ta importante atividade, que 
gera milhares de empregos e 
promove o desenvolvimen-
to de nossos municípios, não 
abrindo mão da qualidade do 
produto final, que é o algodão. 
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Um manual com as melhores 
práticas para cultivo do algodão

palaVra do diretor

álVaro ortolan 
salles
Diretor Executivo do 
Instituto Mato-grossense 
do Algodão (IMAmt)

objetiVo dessa publicação 
é acompanhar a eVolução 
natural da pesquisa para 

se atingir uma produção de 
qualidade e sustentáVel

Ao receber a incumbência de 
nossa diretoria de organizar 
este manual, o IMAmt procurou 
através de sua rede de parcei-
ros as melhores indicações de 
quem poderia ser o organizador 
de cada tema. Assim, buscou-se 
de forma objetiva uma aborda-
gem do que seria considerada 
a “melhor prática” para cada ati-
vidade envolvida na busca da 
produção de qualidade do algo-
dão de Mato Grosso. 

Os autores de cada capítu-
lo foram escolhidos de acordo 
com o conhecimento específico 
em cada área. É certo que não 
pudemos convidar todos os que 
consideramos ser excelentes, 
pois há casos em que o Brasil 
dispõe de vários especialistas 
renomados, mas tivemos que 
optar por um deles para esta 
edição.  

O objetivo é que em futuro 
próximo se publiquem novas 
edições, acompanhando a evo-
lução natural e necessária da 
pesquisa de modo a atingirmos 

cada vez mais a produção com 
qualidade e sustentabilidade. 

Agradecemos a todas as ins-
tituições que permitiram que 
seus técnicos pudessem parti-
cipar desta publicação e, em es-
pecial, a toda equipe do IMAmt, 
responsável pela organização 
deste manual. Agradecemos 
particularmente a todos os au-
tores e também aos técnicos 
que nos auxiliaram com suges-
tões e críticas construtivas. Es-
peramos poder continuar con-
tando com todos nas próximas 
edições.

Muito obrigado!
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quem somos
O Instituto Mato-
grossense do Algodão 
tem o propósito de 
oferecer total suporte a 
pesquisas necessárias 
para o desenvolvimento 
e fortalecimento da 
cotonicultura. Além de 
profissionais altamente 
capacitados, possui uma 
ampla infra-estrutura 
no campo experimental 
em Primavera do Leste, 
com laboratórios de 
fitopatologia, sementes 
e entomologia, estrutura 
para beneficiamento, 
armazenamento de 
sementes, deslintamento, 
câmaras frias.
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introdução

A cultura algodoeira mato-
grossense é atualmente quase 
toda realizada em marco de uma 
agricultura mecanizada, usando 
um manejo de cultura altamen-
te tecnificado. Resultado de 
mais de 15 anos de trabalhos, 
associando o próprio produtor, 
as instituições de pesquisa pú-
blicas e privadas, consultores, 
empresas nacionais e interna-
cionais de insumos e empresas 
industriais. A complexidade de 
manejo desse cultivo justifica 
a importância dos suportes de 
difusão de tecnologia, para faci-
litar a realização de treinamen-
tos e capacitações tanto para 
os agrônomos como para todo 

o quadro técnico das fazendas. 
O treinamento contínuo dos jo-
vens profissionais é um dos ele-
mentos-chaves para a continui-
dade dessa atividade produtiva.

Empenhados nesse esfor-
ço de difusão de tecnologia, 
a Ampa e o IMAmt consegui-
ram mobilizar os esforços dos 
especialistas em manejo do 
algodoeiro, a fim de publicar 
este “Manual de boas práticas 
de manejo do algodoeiro em 
Mato Grosso”. Esse guia é ape-
nas uma sugestão de procedi-
mentos, devendo as decisões 
nas fazendas ficar a cargo do 
responsável técnico.

Todos os autores foram orien-



tados para simplificar ao máxi-
mo os conceitos científicos que 
embasam as recomendações de 
manejo, a fim de enfocar este 
material sobre as próprias reco-
mendações, que possam servir 
no dia a dia dos técnicos das fa-
zendas algodoeiras. Apesar dos 
esforços de todos os autores 
envolvidos na elaboração deste 
Manual, entendemos que todos 
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complexidade do manejo justifica difusão de 
tecnologia para agrônomos e técnicos

este guia traz sugestões de procedimentos a 
serem aValiados pelos profissionais do setor 

os assuntos ainda não foram 
tratados de um modo totalmen-
te satisfatório. A tecnologia evo-
lui também muito rapidamente. 
Assim estamos já pensando em 
uma reedição atualizada deste 
Manual, com previsão para o 
final de 2013. Caso o leitor do 
presente material queira propor 
alterações e mudanças no seu 
conteúdo e na sua forma, ele 

será bem-vindo, nos envian-
do suas sugestões até maio de 
2013.

Acreditamos que o presen-
te trabalho resulta em uma 
ferramenta útil para a cotoni-
cultura mato-grossense. Agra-
deço mais uma vez o esforço 
de todos os colegas e amigos 
envolvidos na realização deste 
Manual. 





EDAFO-CLIMÁTICO E 
ECONÔMICO 

CONTExTO 

Onde e por que produzir algodão em MT 
A decisão de produzir algodão tem que estar embasada sobre dados objetivos 

de potencial produtivo da região, média interanual das produtividades realizadas 
nas fazendas vizinhas e, sobretudo, na rentabilidade esperada do cultivo ou do 

sistema utilizado. Em Mato Grosso, o potencial produtivo do cultivo algodoeiro é 
geralmente elevado. Mas a sua expressão fica na dependência da disponibilidade 

em agua e calor, o que envolverá decisões importantes em relação à época de 
semeadura e sistema de produção. Apesar de ser mais reduzida que em outros 
estados, a variabilidade climática pode ser importante em certos períodos em 

Mato Grosso, e é de fundamental importância para o produtor avaliar o risco 
produtivo da sua fazenda e até de cada talhão da fazenda. Por outro lado, o 

cultivo algodoeiro requer equipamentos específicos e investimentos elevados 
na lavoura e para as operações de colheita e pós-colheita. O conhecimento do 

balanço econômico do cultivo em cada fazenda deverá nortear as decisões 
estratégicas e de planejamento. São apresentadas orientações sobre como 

organizar a fazenda para levantar todos os dados necessários para a avaliação dos 
custos de produção e cálculos de rentabilidade do negócio.

PARA O CULTIVO ALGODOEIRO
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Chuva e produtividade 
em sistema adensado

1. A quantidade adequada de chuva 
O cultivo adensado do algodoeiro em 
Mato Grosso vem sendo realizado após 
a colheita de soja, na mesma área de 
cultivo. Entretanto, como se espera que 
o adensamento provoque um consumo 
inicial de água maior, existe o risco de 
que, quanto mais tarde seja o início do 
cultivo, maior seja a deficiência hídrica 
a que as plantas estarão sujeitas, com 
prejuízos à quantidade e qualidade do 
produto, considerando a distribuição de 
chuvas na região.

A chuva desempenha um papel fun-
damental para qualquer cultivo agríco-
la, influenciando em diversos processos 
como a absorção de nutrientes, a trans-
piração e a fotossíntese, mas uma avalia-
ção da quantidade adequada de chuva 
para o algodoeiro não deve ser feita le-
vando em conta apenas o total medido 
em pluviômetro. É preciso considerar 
que, num mesmo local, em diferentes 
anos e mesmo em diferentes épocas do 
ano, esta quantidade adequada depen-
de do total de chuva ao longo dos dias, 
da insolação, do vento, da temperatura, 
da umidade do ar, do tamanho da plan-
ta ou do espaçamento utilizado no seu 
cultivo e da capacidade do solo em reter 
a água da chuva.

Os estudos já realizados sobre o as-
sunto têm demonstrado que a maneira 
mais correta de se avaliar a quantidade 
adequada de chuva consiste em realizar 
a contabilidade da água por meio do ba-
lanço hídrico do solo a cada intervalo de 
10 dias.

Como a variabilidade do solo de lo-
cal para local e a variabilidade da chuva 
num lugar de ano para ano são os fato-
res mais variáveis envolvidos no proble-
ma, para uma avaliação adequada na 
própria lavoura é necessário dispor de 
um histórico do total de chuva a cada 

10 dias, ano a ano, na própria fazenda e 
determinar a capacidade de armazena-
mento de água do solo em cada talhão 
de cultivo. 

2. Utilização do zoneamento do 
risco de deficiência hídrica para o 
algodoeiro adensado em MT
Analisando dados históricos da insola-
ção, do vento, da temperatura, da umi-
dade do ar, do crescimento das plantas 
conforme a variedade, da capacidade do 
solo em reter a água da chuva e do total 
de chuva a cada 10 dias, ano a ano, em 
119 localidades na região, o IMAmt e a 
UFMT fizeram um trabalho de estimativa 
da queda de produtividade do algodoei-
ro adensado provocada por deficiência 
na quantidade de água da chuva em 
Mato Grosso.

Os resultados deste trabalho foram 
apresentados na forma de mapas que 
podem ser acessados em: http:www.ser-
geo.ufmt.br\zoneamento\default.aspx. 

Os mapas disponíveis levam em consi-
deração três tipos de variedades (preco-
ces, intermediárias e tardias), solos com 
capacidade de armazenamento de água 
de 100, 150 e 200 mm, e semeadura rea-
lizada desde 1º de janeiro até 20 de feve-
reiro, onde produtores e técnicos podem 
obter as informações que julgarem ne-
cessárias ao seu planejamento, na escala 
em que lhes for conveniente. As diferen-
tes tonalidades de cinza presentes nos 
mapas indicam regiões com diferentes 
valores de queda na produtividade espe-
rada, com 75% de confiança, isto é, consi-
derando a quantidade mínima de chuva 
que ocorre na região em pelo menos três 
anos de cada quatro. A produtividade 
do algodoeiro não deve estar sujeita à 
redução nessas proporções nas mesmas 
regiões, nos anos mais chuvosos.

A figura 1 é um exemplo dos mapas 

José Holanda 
Campelo Júnior
UFMT, Cuiabá-MT
campelo@ufmt.
com.br

Emilio Carlos 
de Azevedo
UFMT, Cuiabá-MT

Marcelo de 
Carvalho Alves
UFMT, Cuiabá-MT

Ricardo santos 
silva Amorim
UFMT, Cuiabá-MT
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deste zoneamento de risco de deficiência hídrica, 
para uma cultivar de ciclo precoce, com plantio em 
1º de janeiro, para solos com capacidade de arma-
zenamento de água de 100 mm, tal como as ima-
gens aparecem inicialmente na tela de um com-
putador. A alteração da escala dos mapas pode ser 
realizada utilizando o mecanismo de ampliação e 
redução (zoom). Nesta figura, as áreas em preto no 
mapa apresentam uma redução de produtividade 
da ordem de 3 a 12%. As áreas em branco, uma re-
dução de produtividade da ordem de 52 a 68%. As 
outras tonalidades de cinza indicam regiões com 
reduções de 13 a 23%, de 24 a 36% e de 37 a 51%.

Além da data prevista de semeadura e da 
identificação do enquadramento da variedade 
como precoce, intermediária e tardia, é necessá-
rio fazer uma estimativa da capacidade de arma-
zenamento de água do solo de cada talhão em 
que se pretende realizar o cultivo do algodoei-
ro. Isto pode ser feito através da determinação 
dos valores das propriedades físicas do solo, em 
laboratório, com a coleta e envio de amostras 
especificamente para esta finalidade, ou pode 
ser encontrada nas informações disponíveis em 
um levantamento de solos já existente, ou ain-
da pode ser estimada a partir do conhecimento 
do teor de areia do solo, conforme descrito nos 
itens a seguir.

Figura 1. Redução de 
produtividade de algo-
doeiro em Mato Grosso, 
para uma cultivar de 
ciclo precoce, com plan-
tio em 1º de janeiro, para 
solos com capacidade 
de armazenamento de 
água de 100 mm.

3. Determinação da capacidade do solo 
em reter água
A capacidade do solo em reter água disponível 
para as plantas (CAD, em mm) deve ser determina-
da considerando em cada camada de solo a densi-
dade aparente do solo (d, em Mg m-3), o ponto de 
murcha permanente (PMP, em kg kg-1), determina-
do na tensão de 1,5 Mpa, a capacidade de campo 
(CC, em kg kg-1), determinada na tensão de 0,033 
Mpa, e a espessura da camada de solo (H, em m), 
segundo a expressão:

CAD = (CC - PMP) * d * H * 1000

(I) Coleta e envio de amostras para laboratório
O primeiro passo é a coleta de amostras de solos de 
forma adequada e representativas das condições 
edáficas que estejam submetidos os talhões com a 
cultura do algodão. As amostras deverão ser cole-
tatas em camadas de 20 em 20 cm, até onde forem 
encontradas raízes da cultura, ou até a profundida-
de de 100 cm, se não for realizada uma sondagem 
para verificar a presença de raízes.

As amostras devem ser indeformadas (amostras 
de solo com estrutura natural), que representam 
uma porção de terra com a mesma disposição e 
arranjamento das partículas de solo encontrados 
no perfil do solo no campo. Elas são feitas com um 



amostrador com anel volumétrico metálico e de 
bordos cortantes, o qual é introduzido no solo, me-
diante pressão, com auxílio de um “castelo”, sendo 
removido a seguir, cuidadosamente, para que o 
solo nele contido não sofra deformações (figuras 
2a, 2b e 2c). Com um instrumento cortante, elimi-
na-se o excesso de terra de ambas as faces do anel 
(figura 2d). As dimensões dos anéis normalmente 
utilizados são de 100 cm3.

Depois da coleta de amostras indeformadas, 
elas deverão ser devidamente acondicionadas e 
encaminhadas ao laboratório para serem obtidos a 
densidade aparente do solo, a capacidade de cam-
po e o ponto de murchamento permanente.

(II)  Consulta a levantamento de solos já existente
Na impossibilidade de determinar em laboratório a 
densidade aparente do solo, a capacidade de cam-
po e o ponto de murchamento permanente, o inte-
ressado pode recorrer a um levantamento de solos 
já existente.

O Brasil tem gerado grande quantidade de da-
dos de solos por meio de levantamentos e outros 
estudos, como os realizados pelo antigo Serviço 
Nacional de Levantamento e Conservação de Solos 
(SNLCS), da Embrapa, e pelo Projeto Radam Brasil. A 
disponibilização desses dados na forma de mapas, 
independentemente de suas escalas, não fornece 
toda a informação requerida pelos usuários, já que 
a quantidade de dados coletados durante os levan-
tamentos de solos exige um espaço que não cabe 
nos mapas ou nas legendas. Geralmente o deta-
lhamento destes dados está disperso em planilhas, 
relatórios técnicos, dissertações de mestrado, teses 
de doutorado, livros, boletins de pesquisa, além de 
outros meios magnéticos.

O Sistema de Informações Georreferenciadas de 
Solos do Brasil (SigSolos – versão 1.0) foi estrutu-
rado para permitir o armazenamento de informa-
ções oriundas de diferentes fontes, níveis e esca-
las de levantamentos de solos, tendo, como base, 
normas e conceitos utilizados na ciência do solo. A 
primeira etapa do SigSolos foi concluída com a dis-
ponibilização da versão 1.0, para o armazenamento 
de dados e, atualmente, já é possível acessar algu-
mas informações sobre os solos brasileiros, a par-
tir da Iniciativa Solos.br, diretamente na página da 
Embrapa Solos na internet no seguinte endereço: 
http://www.bdsolos.cnptia.embrapa.br.

Outra base de dados de solos brasileiros pode 
também ser consultada em http://www.esalq.usp.
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Figura 2.  A, B, 
C, D. Amostrador 
volumétrico de 
Kopeck e procedimen-
tos para coleta de 
amostra indeformada 
de solo
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br/gerd/Solos_Brasil.mdb, desenvolvida em am-
biente Microsoft Access. Em http://www.esalq.usp.
br/gerd/BrazilSoilDB_08VI05.xls, as informações po-
dem ser encontradas em ambiente Microsoft Excel.

(III)  Uso de funções de pedotransferência
Considerando que a determinação em laboratório 
e a consulta aos levantamentos existentes podem 
ser trabalhosas, têm custo elevado, consomem um 
tempo da ordem de algumas semanas, ou não estão 
acessíveis, pode-se recorrer ao emprego de funções 
de pedotransferência. Através delas é possível ob-
ter estimativas da capacidade de campo e ponto de 
murchamento permanente, a partir de outros atri-
butos do solo cuja determinação seja mais comum, 
mais simples, mais rápida, mais barata ou que já seja 
conhecida. Se a esses resultados forem acrescenta-
das a densidade aparente do solo e a profundidade 
do sistema radicular, é possível calcular a capacidade 
do solo em reter água disponível para as plantas.

Nas regiões produtoras de Mato Grosso, a figura 
3 pode ser utilizada como um mecanismo de apli-
cação de uma função de pedotransferência cujos 
resultados se mostraram válidos para a região, para 
estimar os valores de CC e PMP, com base no teor 
de areia do solo, até o limite de 700 g kg-1.
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Figura 3. Estimativa da capaci-
dade de campo (CC, em kg kg-1) e 
do ponto de murchamento perma-
nente (PMP, em kg kg-1), a partir do 
teor de areia do solo (em g kg-1)

D

C

Figura 2. (Continuação)
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Camadas do solo
d CC PMP

Profundidade (m) Espessura (m)

0-0,20 0,20 1,30 0,18 0,10
0,20-0,40 0,20 1,25 0,20 0,11
0,40-0,60 0,20 1,40 0,18 0,12
0,60-0,80 0,20 1,35 0,22 0,14
0,80-1,00 0,20 1,30 0,20 0,12

Camada de 0,00 a 0,20 m: CAD = (0,18 - 0,10) * 1,30 * 0,20 * 1000 = 20,8mm

Camada de 0,20 a 0,40 m: CAD = (0,20 - 0,11) * 1,25 * 0,20 * 1000 = 22,5mm

Camada de 0,40 a 0,60 m: CAD = (0,18 - 0,12) * 1,40 * 0,20 * 1000 = 22,4mm

Camada de 0,60 a 0,80 m: CAD = (0,22 - 0,14) * 1,35 * 0,20 * 1000 = 21,6mm

Camada de 0,80 a 1,00 m: CAD = (0,20 - 0,12) * 1,30 * 0,20 * 1000 = 20,8mm

Solo de 0,00 até 1,00 m: CAD = 20,8 + 22, 4 + 21, 6 + 20,8 = 108,1mm

Tabela 1. Valores de densidade aparente (d, em kg m-3), capacidade de campo (CC, em kg kg-1) 
e do ponto de murchamento permanente (PMP, em kg kg-1) em camadas de um solo cultivado 
com algodoeiro

Um exemplo do uso da figura 3 é um 
solo com um teor de areia de 500 g kg-1 
(ou 50% de areia). Entre no eixo horizon-
tal da figura, suba até a linha PMP e leia 
o valor de 0,10 kg kg-1 no eixo vertical. O 
valor correspondente para a linha CC é 
0,18 kg kg-1 no eixo vertical. 

É importante ressaltar que a validade 
da função de pedotransferência testada 
para Mato Grosso está restrita a solos 
muito argilosos, com teor de areia infe-
rior a 700 g kg-1, ou menor do que 70%. 
Em solos mais arenosos é aconselhável 
providenciar a coleta de amostras e o 
envio para laboratório. Em um levanta-
mento realizado em 21 talhões espalha-
dos em diferentes regiões de produção 
comercial de algodão adensado em 

Mato Grosso, todas as amostras até 1,0 m 
de profundidade se enquadraram nessa 
condição. Propositadamente, ao escolher 
os talhões onde cultivar o algodoeiro, os 
produtores têm optado por selecionar os 
mais argilosos, onde se espera encontrar 
a maior capacidade de armazenamento 
de água.

Se os valores de densidade aparente, 
capacidade de campo e ponto de mur-
chamento permanente, determinados ou 
em laboratório, ou em um levantamento 
de solo já existente, ou com aplicação da 
figura 3, forem os que estão na tabela 1, a 
capacidade de armazenamento de água 
disponível no solo poderá ser calculada 
para cada camada, que, depois de soma-
das, totalizarão 108,1 mm.

Recomendações
Uma recomendação que pode ser deduzida dos resultados do zoneamento é a 
de que, em caso de impossibilidade de evitar o atraso na semeadura, os produ-
tores devem evitar os talhões onde a capacidade de armazenamento de água 
no solo seja menor, ou iniciar o plantio por esses talhões e planejar o uso dos 
talhões, deixando para o final aqueles de textura mais argilosa, maior densi-
dade e onde constatem maior profundidade na penetração de raízes, portan-
to com maior capacidade de armazenamento, para o final de uma semeadura 
escalonada. Esta preocupação deve ser considerada ainda mais relevante nas 
fazendas de produção localizadas mais ao sul e ao leste do Estado.

MANUAL DE bOAs PRÁTICAs
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1. Motivadores para gerenciar 
custos de produção
Como qualquer outro negócio, adminis-
trar uma fazenda agropecuária - ou seja, 
tomar as decisões que garantam a sua 
rentabilidade e segurança econômica 
- requer uma gama abrangente e deta-
lhada de informações técnicas e finan-
ceiras. Porém, em geral tais informações 
costumam ficar armazenadas somente 
na memória do administrador, sem re-
gistros formais, dificultando a análise 
do diagnóstico financeiro-econômico 
da propriedade, podendo propiciar um 
quadro potencialmente enganoso do 
desempenho ou eficiência do adminis-
trador de um negócio agropecuário.

Cada vez mais, empresários rurais 
vêm sentindo a necessidade de me-
lhores conhecimentos administrativos, 
como condição imprescindível para a 
própria sobrevivência da empresa. Este 
interesse demanda novas tecnologias 
gerenciais, a começar pela contabilida-
de rural (registros) que se destaca como 
o principal instrumento de apoio às to-
madas de decisões durante a execução 
e o controle das operações da empresa 
rural. 

Os registros podem ser feitos de for-
ma manual, mas atualmente cresce a 
necessidade de se desenvolver sistemas 
informatizados mais completos e ágeis 
e flexíveis. Independentemente da for-
ma, entretanto, indicadores de eficiên-
cia devem ser gerados, apontando os 
pontos fortes e fracos, bem como gar-
galos que dificultam os ajustes capazes 
de propiciar sustentabilidade do negó-
cio agropecuário. Em forma de relató-
rios, estes indicadores devem permitir 
um diagnóstico da empresa e os ajustes 
necessários para maior eficiência em 
termos de resultados administrativos. 
Esses indicadores permitem examinar 
as características estruturais da fazen-
da, incluindo a evolução do capital e 

sua composição (terra, benfeitorias, re-
banhos e culturas permanentes, ma-
quinário), a eficiência e o retorno a esse 
capital, necessidade de empréstimos e fi-
nanciamento, capacidade de oferecer as 
devidas garantias e pagar os decorrentes 
compromissos financeiros, ou seja, a sol-
vência do negócio. Desta forma, pode-se 
avaliar a situação patrimonial, financeira 
e rentabilidade das empresas rurais.

Os relatórios obtidos a partir da con-
tabilidade e da gestão de custos devem 
garantir à gerência um fluxo contínuo de 
informações sobre os mais variados as-
pectos econômicos e financeiros da em-
presa rural, permitindo a avaliação de sua 
situação atual e comparações com o que 
foi planejado quando as decisões que re-
sultaram no projeto de investimento fo-
ram tomadas. Esse confronto possibilita 
a identificação e o controle dos desvios 
e suas causas, permitindo os ajustes ne-
cessários frente às mudanças não previs-
tas no cenário utilizado na formulação do 
projeto inicial. A contabilidade rural, ou 
registros de informações, tem as seguin-
tes finalidades:

-	 Medir o desempenho econômico-
financeiro da empresa e de cada ati-
vidade produtiva individualmente;

-	 Orientar as operações agropecuá-
rias de forma a melhorar o desem-
penho da fazenda;

-	 Controlar as transações financeiras;
-	 Apoiar as tomadas de decisões no 

planejamento da produção, das 
vendas e dos investimentos;

-	 Auxiliar as projeções de fluxo de 
caixa e necessidade de crédito;

-	 Permitir a comparação do desem-
penho da empresa no tempo e des-
ta com outras empresas;

-	 Conduzir as despesas pessoais do 
proprietário e de sua família;

-	 Justificar a liquidez e a capacidade 
de pagamento da empresa junto a 

Custo de produção e gestão 
operacional das fazendas
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agentes financeiros e outros credores;
-	 Servir de base para seguros, arrendamentos 

e outros contratos;
-	 Gerar informações para a declaração do Im-

posto de Renda.

A partir dos dados disponíveis na contabilida-
de e dos resultados econômicos, podem-se ana-
lisar, por exemplo:

-	  O custo fixo total por fazenda e por unidade 
de negócio;

-	  Custos variáveis por produto e por unidade 
de negócio;

-	  Margem de contribuição em nível de produto;
-	  Margem bruta por fazenda;
-	  Pontos de equilíbrios em volumes e receitas 

de vendas;
-	  Lucratividade;
-	  Retorno do investimento operacional;
-	  Sustentabilidade agrícola.

Não se pode esquecer de que o estudo do custo 
de produção é dos assuntos mais importantes, pois, 
confrontado com as receitas do negócio fornece ao 
empresário rural um roteiro indicativo para esco-
lha dos sistemas de produção a serem adotados e 
seguidos, podendo dispor e combinar os recursos 
utilizados em sua produção, visando apurar melho-
res resultados. Não se pode, apenas, utilizar como 
parâmetro o recurso disponível em caixa, ou seja, a 
diferença entre recebimentos e pagamentos, para 
verificar se a empresa rural está resultando em lu-
cro de forma sustentável.

2. Quais fatores devem ser observados
para contabilizar custos

Passo 1: Inicialmente, para contabilizar custos é 
preciso identificar claramente a estrutura do negó-
cio que iremos analisar. Por exemplo, deixar claras 
as movimentações que envolvem o dia a dia da 
fazenda, separando o que é referente ao negócio 
agrícola, o que é de responsabilidade da família e 
o que é referente a alguma unidade industrial. Não 
se pode misturar, por exemplo, gasto necessário 
para a produção agrícola, com o da família e uma 
algodoeira, armazém, etc. Gastos de filhos na esco-
la não se referem à fazenda. Energia elétrica para a 
algodoeira e o silo, também não é de responsabili-
dade da produção agrícola. A família deve ter um 
pró-labore e a unidade industrial, gastos e receitas 
próprias.

Gastos, custos e receitas devem ser identificados 
para cada centro de custos:

Família Fazenda Algodoeira Silo ......

Passo 2: Ao identificar os centros de custos, na 
unidade agrícola é importante que se possam de-
terminar quais quantidades de insumos, mão de 
obra, máquinas, equipamentos, combustível, entre 
outros, podem ser contabilizados para uma cultura 
e/ou atividade e quais itens são conjuntos. Para os 
itens que não puderem ser contabilizados direta-
mente, deverá ser identificada uma forma de rateio 
dos mesmos. Segregue os custos e desembolsos 
por fazenda, talhão, sistemas produtivos, etc. – o 
máximo de segregação é desejável.

Passo 3: Identificar os preços de cada item para 
se calcular o custo total dos fatores de fatores de 
produção (preços x quantidade).

Passo 4: Para assegurar uma listagem completa 
dos itens de custo, recomenda-se separar os cus-
tos de produção em categorias. Poderia ser uti-
lizada a seguinte classificação: custeio, despesa 
com comercialização, despesas gerais, arrenda-
mentos, despesas financeiras e despesas com 
tributos e taxas diversas.

Em custeio, podem ser contabilizados os cus-
tos com insumos, operação mecânica, mão de 
obra, serviço terceirizado e irrigação. É preciso 
saber a quantidade utilizada e o preço de cada 
item do custeio.

As despesas com comercialização referem-se 
às despesas com classificação, padronização e a 
comercialização do produto. Assim, considera-se 
o gasto com embalagens e comissão do corretor. 
Além disso, considera-se o custo de transporte da 
produção da propriedade até o local de venda.

Em despesas gerais podem ser contabiliza-
dos os desembolsos que geralmente não são 
diretos de uma ou outra cultura e atividade, 
como: energia elétrica, telefone, contabilidade 
rural, escritório de advocacia, exame médico ad-
missional e demissional, análise do solo, custo 
de empregados gerais e administrativos, custo 
do deslocamento do produtor rural, custo com 
transporte de funcionário, custo da manutenção 
das instalações, seguro de utilitários (caminho-
nete), EPI (Equipamento de proteção individual), 
garrafa d’agua, enxadas, foices e outros.

Não pode deixar de ser considerado o desem-
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bolso com aluguel da terra (arrenda-
mento1), caso a área seja de terceiros. 
A prática mais comum é o valor do alu-
guel ser fixado em equivalente produto, 
geralmente em sacas de soja.

As despesas financeiras se rela-
cionam aos desembolsos com juros 
ou taxa cambial para financiamento 
de custeio agrícola, de bens duráveis 
(máquinas, implementos, estufas e 
galpão) e juros sobre o capital de giro 
de forma geral.

Já as despesas com tributos e ta-
xas se diferenciam das demais por 
serem recolhidas ao governo. Geral-
mente são descontados no momento 
da comercialização do produto. São a 
Contribuição Especial da Seguridade 
Social Rural (CESSR) e os tributos es-
pecíficos cobrados em cada Estado. 

Passo 5: Fazer uma lista do patrimônio 
imobilizado da fazenda, com o máxi-
mo de detalhamento possível. Descre-
ver, por exemplo, a marca, potência, 
ano de fabricação, valor de compra, 
tempo de uso (em horas ou anos) de 
cada trator da fazenda. Faça o mes-
mo para cada máquina, equipamento 
e benfeitorias disponíveis. Apesar de 
exigir bastante trabalho inicial, novos 
registros somente ocorrerão quando 
da venda ou compra de um novo bem.

3. Estrutura de planilhas de custos 
de produção
As planilhas de custos devem permitir 
que se contabilizem separadamente 
dados gerais da fazenda, itens do pa-
trimônio imobilizado e uma estrutura 
em que se possa calcular cada etapa 
do processo operacional – da prepa-
ração do solo, passando pelo cultivo, 
tratos culturais, colheita e comerciali-
zação. Para cada processo, devem ser 
discriminados a quantidade de insu-

mos, seus preços, as máquinas, equipa-
mentos e a mão de obra utilizada.

Um exemplo de planilhas eletrôni-
cas com dados gerais é a apresentada 
na figura 1. Podem ser utilizadas pla-
nilhas semelhantes para cada talhão, 
discriminando as culturas de verão e 
de segunda safra envolvidas, com os 
respectivos níveis de produtividade e 
preços de comercialização. Também 
nas colunas “cultura” e “áreas” poderiam 
ser detalhadas todas as culturas e ativi-
dades de cada talhão, considerando os 
cultivos de verão e segunda safra. Na 
mesma planilha também poderiam ser 
discriminados os preços do óleo diesel 
posto fazenda e as taxas de juros de 
cada fonte dos recursos utilizados para 
custeio da fazenda (figura 1).

Para os itens do patrimônio imobili-
zado, fazer uma lista do inventário, se-
gregando máquinas, implementos e 
benfeitorias. A tabela 1 exemplifica uma 
estrutura básica. Alguns itens das figu-
ras serão tratados com mais detalhes 
em seções seguintes.

É importante que também se te-
nham planilhas que permitam calcular 
os custos e despesas com mão de obra. 
Neste caso, os valores devem envolver o 
salário, os encargos diversos e até mesmo 
os gastos com alimentação e transporte, 
se for possível segregar.

Os custos do imobilizado e da mão de 
obra podem ser calculados por unidade de 
área utilizada (verão e segunda safra), assim 
como por hora disponível durante a vida 
útil de cada bem do imobilizado. No caso 
da mão de obra, pode-se calcular o valor 
total mensal e anual, podendo-se dividir os 
valores por área e/ou cultura em momen-
to posterior, caso não seja possível fazer os 
cálculos diretos por cultura.

Em seguida, podem ser contabiliza-
dos os custos operacionais, do preparo 
do solo à colheita. Ressalta-se novamen-

1 Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo 
determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes deste, incluindo ou não outros bens, 
benfeitorias e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, 
pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel, observados os limites 
percentuais da lei.
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Tabela 1. Exemplo de lista de maquinários existentes na propriedade

Figura 3. Exemplo de operação mecânica para cada cultura da fazenda

(Continuação)
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te que seria importante conseguir detalhar o má-
ximo possível. Nestes cálculos é essencial que se 
considerem preços (ou custos) dos produtos pos-
to fazenda.

Para computar os custos com insumos, plani-
lhas para cada cultura em cada talhão poderiam 
ser desenvolvidas como a figura 2, referente aos 
fertilizantes e semeadura de algodão. Observe 
que são detalhados o produto, o mês de compra, 
o mês de pagamento do produto, a quantidade 
aplicada, o preço por unidade e o percentual da 
área em que foi aplicado (Rep.).

Para fazer a aplicação dos fertilizantes e a se-
meadura, são utilizadas máquinas e implementos, 
assim como podem ser necessários máquinas, im-

plementos e/ou equipamentos de auxílio. Estes 
devem ser detalhados, como a figura 3. Se os ser-
viços forem terceirizados, basta criar colunas em 
planilha eletrônica que permita descrever a ativi-
dade, seu preço e a quantidade.

Consequentemente, podem ser acrescidos os 
valores da mão de obra utilizada em cada ope-
ração. Somando os custos das máquinas e im-
plementos principais e auxiliares com o valor 
da mão de obra, obtém-se o custo total de cada 
operação, sem incluir o valor dos insumos, que 
foram contabilizados separadamente. Este cri-
tério pode ser utilizado para todas as etapas do 
processo produtivo (figura 4).

Figura 2. Exemplo de entrada de insumos para produção de cada cultura da fazenda

Figura 3. (Continuação)
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Figura 4. Exemplo de entrada de mão de obra para a produção de cada cultura 
da fazenda

Um ponto importante é como calcu-
lar o custo operacional das máquinas e 
equipamentos. O correto é haver cen-
tros de custos detalhados para cada item 
do imobilizado, direcionando os valores 
para cada cultura e/ou atividades. Como 
em geral as fazendas sinalizam dificul-
dades nessa implementação, podem se 
utilizar parâmetros médios. O valor de 
uma hora-máquina (HM) leva em consi-
deração o custo de manutenção (cons) e 
de consumo de combustível (comb), cal-
culados por:  HM = Cons e Comb.

sendo,

em que:
ViM = Valor inicial da máquina
TxmM = Taxa de manutenção da máqui-
na
VuM = Vida útil da máquina (horas)
CV  = Cavalo Vapor da máquina
PrD = preço do óleo diesel posto na pro-
priedade

Como exemplo, da tabela 1 consi-
dere um trator de 150 CV (Cavalos Va-
por), adquirido novo a um valor de R$ 
165.000,00. A vida útil considerada é de 
12.000 horas e a taxa de manutenção 
durante a vida útil é equivalente a 80% 
de seu valor. O preço do óleo diesel é de 
R$ 2,12/l. Aplicando a fórmula anterior, 
cada hora trabalhada com o trator tem 

um custo de R$ 49,16, dos quais R$ 11,00 
são de manutenção e R$ 38,16 de consu-
mo de combustível.

Para implementos e equipamentos 
deve ser calculado apenas o custo de 
conservação. Por exemplo, considera-se 
uma semeadora de 12 linhas, adquirida 
nova a um valor de R$ 150.000,00. A vida 
útil considerada é de 1.500 horas e a taxa 
de manutenção durante a vida útil é equi-
valente a 75% de seu valor. Aplicando a 
fórmula de custo de manutenção (cons), 
cada hora trabalhada com o trator tem 
um custo de R$ 75,00.

4. Divisão entre custos operacionais e 
custos fixos

Com o detalhamento do patrimônio 
e a descrição dos custos operacionais, 
expostos acima, é preciso iniciar a sepa-
ração dos valores finais, para cômputo 
de uma planilha resumo. Também será 
preciso efetuar alguns cálculos com os 
custos fixos, relacionados aos itens do 
patrimônio.

Sugere-se que os Custos Totais sejam 
formados pelos Custos Operacionais (CO) 
e pelo Custo Anual de Recuperação do 
Patrimônio (Carp):

CUSTO TOTAL = CO + CARP

O CO refere-se a todos os gastos assu-
midos pela propriedade ao longo de um 
ano (civil ou agrícola) e referentes a itens 
que serão consumidos neste mesmo in-
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tervalo de tempo. Neste grupo não se incluem in-
vestimentos em máquinas, equipamentos e nem 
terra.

O CO é composto de itens tais como: sementes/
mudas, adubos e corretivos, herbicidas, insetici-
das, fungicidas, adjuvantes, preparo do solo, se-
meio, tratos culturais, colheita, combustível, frete, 
beneficiamento, classificação, assistência técnica, 
financiamento de capital de giro, mão de obra e 
manutenção de máquinas, implementos e equipa-
mentos.

O CO, portanto, é composto pelo resultado da 
multiplicação do preço pela quantidade (W) de 
insumos utilizados, do custo das máquinas, im-
plementos e equipamentos (Cop) e o tempo de-
dicado a cada cultura (Wop), da manutenção das 
benfeitorias (Ci) e do juro sobre capital de giro 
(JSCG) (figura 5). O JSCG deve ser calculado con-
siderando a taxa envolvida na captação de recur-
sos ou nas compras a prazo. Todos os itens ope-
racionais devem ser considerados pelo período 
(dias ou meses) em que permanecem imobiliza-

dos, ou seja, a contar de sua compra até o rece-
bimento pela venda da produção. Não confundir 
com desembolso de parcelas de financiamentos 
do patrimônio.

Como resultado, poder-se-ia ter uma planilha 
resumo como a figura 6. 
No Carp deverão ser computados os valores da 
depreciação e a remuneração do capital inves-
tido. O Carp é uma estimativa do valor mínimo 
que uma fazenda teria que obter como receita lí-
quida anualmente para permitir o retorno dese-
jado ao patrimônio – máquinas, equipamentos, 
benfeitorias, terra– incluindo a sua reposição 
quando couber, garantindo a permanência na 
atividade no longo prazo, ou seja, a sustentabili-
dade do negócio.

O correto, porém, é que o produtor extraia 
anualmente, em média, uma receita no míni-
mo igual ao Carp, para que o seu patrimônio se 
mantenha com a rentabilidade esperada. Com 
isso, o produtor vai conseguir ter capital sufi-
ciente para renovar todo seu patrimônio.

Figura 5. Fluxo geral do CO da propriedade
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O Carp para uma máquina é:

Onde: frc é o fator de recuperação do 
capital e CR é o valor de mercado para 
reposição da máquina. 

O frc refere-se aos custos anualizados 
do capital, calculados por:

Onde: r é a taxa de desconto real (sem 
inflação) ou custo oportunidade do ca-
pital, em anos; z é a vida útil da máquina 
em anos.

Para uma máquina com valor de com-
pra de R$ 350.000,00, sem valor residual, 
vida útil de 10 anos e custo de oportu-
nidade de 1,45% a.a. (rendimento de 
poupança descontado do IGP-DI entre 
outubro de 2007 e setembro de 2012), o 
Carp é dado por:

Estes cálculos sinalizam que para uma 
máquina de R$ 350.000,00, para cada um 
dos 10 anos de vida útil é preciso consi-
derar um custo de R$ 37.851,50, caso o 
custo de oportunidade seja de 1,45% a.a.

Para obter o custo que deve ser dire-
cionado para cada hectare, é preciso cal-
cular para quantos hectares cultivados 
esta máquina está disponível na fazenda, 
considerando as áreas de verão e segun-
da safra. Caso tenha mais de uma máqui-
na com o mesmo valor de compra e vida 
útil, basta multiplicar os resultados pela 
quantidade total de máquinas equiva-
lentes. Assim, a fórmula passa a ser:

Figura 6. Exemplo de estrutura de custo operacional da fazenda
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Onde: ACT é a área de cultivo total para a qual a má-
quina está disponível e n é o número de máquinas 
com o mesmo valor inicial e vida útil.

O mesmo raciocínio vale para implementos, equi-
pamentos e benfeitorias. Para a terra, porém, basta 
considerar o custo de oportunidade, pois não há de-
preciação. O valor do patrimônio em terra deve ser 
dividido pela área de cultivo total (verão e segunda 
safra) e multiplicado pela taxa de oportunidade do 
capital (juro). Quanto mais se utilizar a terra, menor 
seu custo fixo por hectare cultivado. Assim, tem-se:

Onde: VPterra é o valor do patrimônio em terra. 
Ao somar os custos fixos (Carp) de todos os itens 

do patrimônio da fazenda, ter-se-iam resultados 
como na figura 7.

5. Apuração da lucratividade do investimento
Com a contabilização dos custos operacionais e 
fixos, resta analisar a Receita Total (RT), resultado 
da multiplicação dos preços de comercialização 
(antecipada, troca, na colheita e pós-colheita) e a 
quantidade envolvida. O esquema envolvido seria 
(figura 8):

Figura 7. Análise comparativa dos Carps para os produtos da fazenda

Figura 8. Fluxo econômico-financeiro de produção para cada cultura da fazenda
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Ao subtrair da RT de uma cultura o 
valor correspondente ao seu CO, tem-se 
a Receita Líquida Operacional (RLO):

Observe que para o negócio ser susten-
tável, a RLO deve ser superior ou igual 
ao Carp. Isto porque se da RT for sub-
traído o CT, obtém-se a Receita Líquida 
Total (RLT):

A RLT não negativa é que dará condições 
para novos investimentos e ampliação 
do patrimônio.

Com estes valores, pode-se calcular a 
Rentabilidade por Real Investido (rr). So-
bre o CO, tem-se:

E sobre o CT:

Considerando os exemplos já citados, 
ter-se-iam (figura 9).

Para a fazenda como um todo, devem-
se somar todas as receitas brutas e todos 
os custos, para analisar sua sustentabili-
dade (figura 10).

Figura 9. Análise econômica da fazenda

Figura 10. Fluxo de análise da sustentabilidade da fazenda
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6. Gestão sustentável
A gestão sustentável, ou a sustentabilidade econômi-
ca, é enfim aquela na qual a receita líquida operacional 
do empreendimento é superior ou igual ao seu Carp. 
Se for superior, há perspectiva de aumento do patri-
mônio e não somente sua manutenção. Se a ROL for 
menor que o Carp, isso significa que o seu capital não 
está sendo remunerado o suficiente para a fazenda 
se manter ou crescer no longo prazo. Se isso persistir, 
pode se preparar! A atividade não é sustentável econo-
micamente no longo prazo.

7. Elaboração de indicadores para análises 
de desempenho
Com base nas informações de custos e receitas, podem 
ser construídos alguns indicadores, tais como:
-	 Evolução das quantidades e dos preços de cada in-

sumo utilizado no processo produtivo;
-	 Evolução dos custos operacionais de cada cultura 

e/ou atividade em áreas e períodos diferentes;
-	 Cálculo do custo econômico de cada bem do pa-

trimônio;
-	 Cálculo dos custos de manutenção e de consumo 

de cada máquina e equipamento;
-	 Mensuração dos custos econômicos totais (CT) e 

do Carp;
-	 Evolução das produtividades de cada cultura em 

períodos diferentes de cultivo;
-	 Evolução dos preços de comercialização;
-	 Mensuração da receita total;
-	 Cálculos das ROLs e das RLTs;
-	 Mensuração das rentabilidades (rrco e rrct);
-	 Simulações com variações positivas e negativas de 

preços e produtividade, para analisar riscos;
-	 Entre outros.

8. Tomadas de decisão com as informações 
tabuladas
Com os indicadores em mãos, é possível identificar a 
viabilidade do negócio como um todo. Em termos in-
dividualizados, podem ser analisados:
-	Se o uso de determinado insumo tem correlação 

positiva com produtividade (será que maior uso de 
fertilizantes, por exemplo, implica em maior produ-
tividade?);

-	Qual área e/ou sistema que resultou em maior custo 
operacional e custo total;

-	Se é conveniente adquirir uma nova máquina e/ou 
implemento;

-	Quais culturas e sistemas geram as maiores produ-
tividades;

-	Quais culturas e sistemas geram a maior recei-
ta total;

-	Se a venda antecipada gera receita suficiente para 
pagar os custos;

-	Quais as culturas e sistemas têm potencial para ge-
rar maiores rentabilidades (rrco e rrct);

-	Com as simulações de preços e produtividades, 
analisar as probabilidades de resultados negativos 
e optar pelas culturas e sistemas com maior proba-
bilidade de rentabilidades positivas;

-	Enfim, que ajustes devem ser procedidos na condu-
ção da fazenda.

9. Avaliação de retornos de sistemas de produção
Um ponto importante é que a elaboração de indica-
dores para análises de desempenho e as tomadas de 
decisão com as informações tabuladas levem em con-
sideração os sistemas produtivos (primeira e segunda 
safras, por exemplo), ou o período que envolve todo 
um ciclo produtivo. De nada adianta comparar renta-
bilidades de soja e algodão diretamente, sabendo que 
durante o ciclo do algodão é possível produzir soja no 
verão e milho na segunda safra em boa parte da área. 
A comparação só é válida quando se comparam soja + 
milho com algodão. Assim, é preciso somar os custos 
de soja e de milho, assim como a receita, para compa-
rar com os valores equivalentes de algodão.

Para Mato Grosso, poderiam ser comparados resul-
tados de sistemas como:
-	 Algodão safra – cultivo normal;
-	 Soja + algodão segunda safra 0,76 m entre linhas;
-	 Soja + algodão segunda safra 0,45 m entre linhas;
-	 Soja + milho segunda safra;
-	 Soja + milheto segunda safra;
-	 Entre outros.

Observa-se que as análises também devem levar 
em consideração as variedades e períodos de cultivos. 
Por exemplo, podem ser analisadas as rentabilidades 
de variedades convencionais com as geneticamente 
modificadas.

10. Evolução de rentabilidades de sistemas em 
Mato Grosso: problemas e oportunidades
Considerando cálculos do Centro de Estudos Avança-
dos em Economia Aplicada (Cepea) para o período de 
jan/09 a set/12, em projeto desenvolvido em parceria 
com a Associação Mato-grossense dos Produtores de 
Algodão (Ampa), os custos e rentabilidades de cultivos 
de algodão, soja e milho oscilaram expressivamente 
em Mato Grosso, sinalizando a necessidade intrínseca 
de um bom sistema de gestão de custos. 

Nos primeiros meses de 2009, os dados apontaram 
que as rentabilidades de cultivo de algodão, de soja + 
algodão segunda safra 0,76 m e de soja + milho em 
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Campo Verde geravam retornos negativos 
entre 20% e 27% sobre o custo total.2 Os 
melhores resultados (ou menos negativos) 
eram com soja + algodão segunda safra 
0,76m. Naquele período, somente a soja 
apresentava bons níveis de preços. 

Naquele momento, produtores de algo-
dão do Brasil e do mundo migraram para 
soja. Porém, os preços da fibra voltaram a 
subir, elevando a rentabilidade. Enquanto 
isso, as cotações de milho despencaram, 
gerando retornos negativos para o sistema 
soja + milho na casa dos 40%.

O fato é que em 2010 e 2011 os produ-
tores aumentaram expressivamente a área 
com algodão, diante dos retornos na casa 
dos 150%. Nenhuma outra cultura tempo-
rária apresentava níveis de rentabilidade 
equivalentes naquele período. O fato é que 
a área e produção de algodão aumenta-

ram em nível mundial, elevando os esto-
ques e pressionando as cotações. Agora, no 
segundo semestre de 2012, os retornos de 
algodão safra são os menores entre os siste-
mas considerados e soja + algodão segunda 
safra 0,76 m gera retornos equivalentes aos 
de soja + milho segunda safra. O problema 
é que o aumento de área de algodão em 
2010 e 2011 elevou o nível de investimen-
to dos produtores também em ativos fixos, 
aumentando o nível de endividamento. Para 
bens financiados, as parcelas começam a ser 
pagas em geral dois anos após a compra do 
bem, coincidindo agora com as baixas ren-
tabilidades. Daí a necessidade de se ter pla-
nilhas de custos detalhadas, possibilitando 
avaliar cenários e as implicações de fatores 
negativos. Somente com dados confiáveis 
se pode tomar decisões, seja de curto, de 
médio ou de longo prazo.

2 Nestes cálculos, considera-se a compra de todos os insumos e a venda de toda a produção no 
mesmo mês.
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solos e sistemas
de produção para o algodoeiro

Como escolher o sistema de produção e de cultivo do algodoeiro 
As qualidades física, biológica e química do solo são fundamentais para 

a produção da lavoura. Técnicas de Agricultura de Precisão (AP) e de 
amostragem georreferenciada são ferramentas disponíveis para ajudar o 

produtor a conhecer melhor o potencial de produção da sua fazenda, e tomar 
decisões para corrigir certos problemas químicos. Os agrônomos brasileiros 

desenvolveram metodologias para os cálculos de correção dos solos, e 
sabem avaliar precisamente como fertilizar o cultivo algodoeiro ou o sistema. 

Entretanto, para assegurar a sustentabilidade da atividade a longo prazo, é 
importante difundir cada vez mais as técnicas de sistemas de plantio direto 

integral, que privilegiam rotações de culturas e uso de plantas de coberturas. 
A implantação desses sistemas no cenário do agronegócio mato-grossense é 

provavelmente o maior desafio dos próximos anos. 



manual de boas práticas

34

Sistemas de cultivo do algodoeiro

Basicamente existem dois sistemas 
de cultivo do algodoeiro no Estado de 
Mato Grosso: algodão safra e algodão 
segunda safra. 

1. Algodão safra

Definição: 
Refere-se ao algodão cultivado em um 
sistema de produção onde há o cultivo 
de apenas o algodão como cultura co-
mercial dentro do ano agrícola, sendo 
semeado a partir de 1º de dezembro 
até 10 de janeiro, de acordo com as 
condições edafoclimáticas da região e 
do ambiente de produção. 

Objetivos principais: 
•	 Obter alta produtividade.
•	 Incorporar áreas ao processo produ-

tivo de algodão, considerando as ca-
racterísticas de solo e ambiente. Este 
sistema tem prioridade em relação 
ao algodão cultivado em segunda 
safra em áreas com limitações climá-
ticas, restrições quanto à classifica-
ção e correção do solo, e ocorrência 
de insetos e doenças de solo, incluin-
do nematoides. 
 

Recomendações importantes: 
•	 Desde o início do planejamento da 

atividade agrícola elaborar um plano 
de cultivo no qual o algodão esteja 
inserido em sistemas de produção 
que incluam a rotação de culturas.

•	 Selecionar áreas com elevado poten-
cial produtivo e livres de incidência 
de mofo-branco, percevejo castanho 
e nematoides.

•	 Implantar culturas de cobertura na 
primavera como antecessoras ao cul-
tivo do algodão, priorizando as espé-
cies de fácil instalação e condução, 
que apresentem elevada produção 
de matéria seca e que não multipli-
quem nematoides. Segundo relatos 
de profissionais, há ganhos de 20@/
ha de algodão em caroço com a ado-
ção desta prática.

•	 Dar preferência por solos com textu-
ra média a solos argilosos.

•	 Os solos devem apresentar caracte-
rísticas físicas, químicas e biológicas 
favoráveis à cultura.

•	 Em solos com limitações físicas de-
ve-se fazer a correção previa à insta-
lação da cultura (o algodão é muito 
suscetível a solos compactados, mal 
drenados e com baixa oxigenação), 
através de rompimento das camadas 
de solo mais adensadas utilizando 
subsoladores devidamente regula-
dos e ajustados ao diagnóstico rea-
lizado.

•	 Cultivar o algodão em áreas com a 
fertilidade sob o aspecto químico 
adequado ou em solos com investi-
mentos elevados na correção.

•	 Porém, mesmo com alto investimen-
to na abertura das áreas, não cultivar 
o algodão em áreas de abertura (so-
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los “novos”) ou recentemente cultivadas, pois 
há grandes riscos de se obter produtividade 
abaixo da esperada, pois o algodão responde 
a solos cultivados por mais tempo, corrigidos 
e homogeneizados em profundidade (“solos 
amansados”).

•	 Em solos com limitações químicas deve-se fa-
zer as correções necessárias em profundidade, 
devido à cultura do algodoeiro ser sensível à 
acidez do solo e à estabilidade de produção 
também estar relacionada à correção da aci-
dez do solo e à de fósforo em profundidade. 
Esta correção em profundidade assume maior 
importância quanto mais arenoso for o solo e 
a condição de precipitação for menos estável, 
com maior ocorrência de “veranicos” e “cortes” 
antecipados da chuva.

•	 Adotar boas práticas para a conservação do solo 
e da água no ambiente de produção, como, por 
exemplo, a semeadura em nível, construção de 
terraços.

•	 Estar consciente de que a definição de poten-
cial produtivo está ligada ao ambiente de cul-
tivo, como temperatura, amplitude térmica, ra-
diação solar, disponibilidade de água, etc.

•	 Na semeadura, dar preferência por semeadoras 
que tenham o sistema de sulcadores apropria-
do, pois propiciam os melhores resultados.
  

Quanto ao espaçamento:
O espaçamento entrelinhas varia de 0,38 a 1,0 m. 

A utilização do espaçamento de 0,76 a 1,0 m 
entrelinhas é indicada para o algodão a ser culti-
vado em solos com textura média a argilosa e com 
fertilidade corrigida tanto em superfície quanto 
em subsuperfície (figura 1). Para este cultivo deve-
se seguir as recomendações de variedades, época 
de semeadura e população indicadas pelas em-
presas detentoras.

A semeadura no espaçamento de 0,45 a 0,50 m 
entrelinhas é recomendada para ambientes de 
produção mais restritivos no que se refere à tex-
tura e fertilidade do solo, água, temperatura e 
presença de nematoides. A utilização deste espa-
çamento é recente em Mato Grosso e se encontra 
em fase de avaliações. As intensas variações das 
condições de umidade do solo ocorridas nas últi-
mas quatro safras impediram quaisquer tipos de 
conclusões e/ou recomendações. A adoção deste 
espaçamento em áreas com menores limitações é 
ainda mais técnica e necessita de ajustes específi-

cos por ambiente, ano e objetivo do produtor.
Para o cultivo do algodoeiro em espaçamentos 

menores em ambientes restritivos torna-se obri-
gatória a adoção de práticas que propiciem a co-
bertura do solo e o ajuste da época de semeadura 
para amenizar os prejuízos causados pelo excesso 
de chuva e nebulosidade, que intensificam a que-
da de estruturas reprodutivas e o apodrecimento 
de maçãs. A adoção de espaçamentos menores 
pode ser uma estratégia para finalizar a semeadu-
ra do algodão safra (a partir de 25 de dezembro), 
nas condições específicas para a adoção desta es-
tratégia. Semeaduras no cedo implicam assumir 
alto risco de apodrecimento, queda de estruturas 
reprodutivas, aumento do ciclo, aumento do cus-
to, e dificuldade de colheita.  

Quanto ao posicionamento de variedades:
Nos espaçamentos maiores deve-se seguir a reco-
mendação quanto ao posicionamento e manejo 
das variedades das empresas detentoras.

 Como o cultivo de algodão safra utilizando es-
paçamentos menores é um sistema recente, ainda 
não há posicionamento oficial dos detentores e pes-
quisa quanto à indicação dos materiais genéticos 
para este sistema de cultivo.  Atualmente, o posicio-
namento dos materiais genéticos para o algodão 
cultivado com espaçamento entre linhas de 0,38 a 
0,50 m entrelinhas após a cultura soja, por exemplo, 
está muito dependente das condições locais histó-
ricas, condição anual, experiência e estratégias dos 
profissionais que estão na frente de produção.  

Figura 1. Algodão safra cultivado no espaçamento de 
0,76 m entrelinhas (Foto: Claudinei Kappes)
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Quanto à população de plantas:
A população de plantas deve ser ajus-
tada conforme as condições edafocli-
máticas, cultivar (seguir as recomen-
dações dos detentores) e época de 
semeadura. Quanto mais cedo for a se-
meadura, deve-se utilizar populações 
menores dentro do intervalo de 8 a 12 
plantas por metro.

Além de pensar na população por 
metro linear há que buscar uniformi-
dade da distribuição das sementes 
no sulco de semeadura tanto na ho-
rizontal como na vertical (profundi-
dade), sendo o impacto maior nos es-
paçamentos menores (0,45 a 0,50 m) 
comparativamente aos espaçamentos 
maiores (0,76 a 1,0 m).

Quanto ao gerenciamento de plantas:
Para os espaçamentos entrelinhas de 
0,76 a 1,0 m é indicado que a altura 
final de plantas seja 1,5 vez a distância 
entrelinhas e metas a definir quanto 
ao número de nós reprodutivos 
desejados, que geralmente deve ficar 
entre 18 e 20.  

Para os espaçamentos entrelinhas 
de 0,45 a 0,50 m a definição da estra-
tégia de manejo de altura de plantas 
está diretamente ligada à definição do 
sistema de colheita (fuso ou “striper”). 
Para a colheita com o sistema de fuso 
a inserção do primeiro nó reprodutivo 
tem que estar 0,25 m da superfície do 
solo e a altura final das plantas deve es-
tar entre 2 e 2,2 vezes o espaçamento 
entrelinhas e no mínimo 20 entrenós 
totais. Para o sistema de colheita “stri-
per” ao final do ciclo da cultura esta de-
verá apresentar altura de planta igual 
a 1,5 vez o espaçamento entrelinhas e 
número de entrenós total de 18 a 20.  

2. Algodão segunda safra

Definição:
É o algodão cultivado após uma cultu-
ra comercial (soja, feijão, milho, etc.) no 
mesmo ano agrícola. O algodão segun-

da safra é caracterizado em Mato Gros-
so pela semeadura a partir de janeiro, 
após a colheita de uma cultura comer-
cial, geralmente após a soja. O término 
da semeadura varia de acordo com a 
região e as condições edafoclimáticas 
do ambiente de produção, como: pre-
cipitação pluvial, sistema de manejo 
do solo e capacidade de retenção de 
água no solo. De modo geral, não se re-
comenda a semeadura do algodão se-
gunda safra a partir de 25 de janeiro em 
Mato Grosso.

Objetivos principais:
•	 Aumentar a rentabilidade da área 

perante o incremento de produção 
por unidade de área no mesmo ano 
agrícola.

•	 Otimizar (maximizar) a utilização dos 
recursos naturais da propriedade 
(solo, luz, água, temperatura, etc.).

•	 Maximizar a utilização de máquinas, 
implementos agrícolas e demais es-
truturas da fazenda, redução do cus-
to de produção em relação ao algo-
dão safra.

•	 Incorporar áreas ao processo pro-
dutivo de algodão, considerando as 
características de solo e ambiente, 
reduzindo a demanda de abertura 
de novas áreas para a produção de 
alimentos e fibras.   

Recomendações importantes: 
Todas as recomendações válidas para o 
algodão safra também são válidas para 
o algodão segunda safra, porém, em 
ambientes com limitações climáticas 
ou restrições de solo (quanto às quali-
dades física, biológica e química) o sis-
tema de cultivo de algodão safra tem 
preferência sobre o cultivo de algodão 
segunda safra.

Quanto ao espaçamento entrelinhas:
O espaçamento entrelinhas varia de 
0,38 a 0,90 m.

O espaçamento de 0,76 a 0,90 m 
entrelinhas é indicado para o início da 



semeadura do algodão segunda safra, após a co-
lheita da primeira cultura comercial. O término 
da semeadura irá variar conforme o ambiente de 
produção (pluviometria, capacidade de retenção 
de água no solo, etc.) devendo ser no máximo até 
25 de janeiro. O término da semeadura poderá ser 
antecipado conforme a região dentro do Estado e 
dentro de cada região poderá variar conforme o 
solo e o manejo adotado. 

O espaçamento de 0,38 a 0,50 m de entrelinhas 
é indicado para o fechamento da semeadura do 
algodão segunda safra, após a colheita da primei-
ra cultura comercial do ano agrícola (figura 2). O 
término da semeadura irá variar conforme o am-
biente de produção (pluviometria, capacidade de 
retenção de água no solo, etc.) devendo ser no 
máximo até 10 de fevereiro. O término da semea-
dura poderá ser antecipado conforme a região 
dentro do Estado e dentro de cada região poderá 
variar conforme o solo e o manejo adotado deste. 

Quanto ao posicionamento de variedades:
Nos espaçamentos maiores deve-se seguir a reco-
mendação quanto ao posicionamento e manejo 
das variedades das empresas detentoras.

Como o cultivo de algodão em segunda safra 
utilizando espaçamentos menores é um sistema 
recente, ainda não há posicionamento oficial dos 
detentores e pesquisa quanto a indicação dos 
materiais genéticos para este sistema de cultivo 
do algodão.  Atualmente o posicionamento dos 
materiais genéticos para o algodão cultivado com 
espaçamento de 0,38 a 0,50 m entrelinhas após a 
cultura soja, por exemplo, está muito dependen-
te das condições locais históricas, condição anual, 
experiência e estratégias dos profissionais que es-
tão na frente de produção.  

Quanto à população de plantas:
A população de plantas deve ser ajustada confor-
me as condições edafoclimáticas, cultivar (seguir 
as recomendações dos detentores) e época de se-

meadura. De modo geral, quanto mais cedo for a 
semeadura, utilizar populações menores dentro 
do intervalo de 8 a 12 plantas por metro.

Além de pensar na população por metro linear 
há que buscar uniformidade da distribuição das 
sementes no sulco de semeadura tanto na hori-
zontal como na vertical (profundidade), sendo o 
impacto maior nos espaçamentos menores (0,45 
a 0,50 m) comparativamente aos espaçamentos 
maiores (0,76 a 1,0 m).

Quanto ao gerenciamento de plantas:
Para os espaçamentos entrelinhas de 0,76 a 1,0 m 
é indicado que a altura final de plantas seja 1,5 vez 
a distância entrelinhas e metas a definir quanto ao 
número de nós reprodutivos desejados, que deve 
estar entre 16 e 18.  

Para o algodão segunda safra cultivado com 
espaçamentos entrelinhas de 0,45 a 0,50 m a de-
finição da estratégia de manejo de altura de plan-
tas segue os mesmos critérios daqueles descritos 
para o algodão safra neste mesmo espaçamento. 

Figura 2. Algodão segunda safra cultivado após soja no es-
paçamento de 0,45 m entrelinhas (Foto: Claudinei Kappes)
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Alternativas de plantio 
direto de alta performance

A maioria das lavouras de algodão em 
Mato Grosso é atualmente conduzida 
em sistema convencional (aração e gra-
dagem) ou de plantio semidireto em 
cima de milheto, ou em safrinha, plantio 
direto após uma soja precoce. São pou-
cas as áreas com rotações de culturas, e 
muito menos as áreas com sistemas de 
plantio direto integral. Os sistemas de 
cultivo do algodoeiro atuais usam quan-
tidades cada vez maiores de agroquími-
cos (herbicidas, inseticidas, fungicidas), 
aumentando drasticamente os custos 
de produção e o impacto ambiental da 
produção algodoeira. Foi evidenciada 
alguma poluição do meio ambiente em 
2006 nas regiões de Primavera do Leste e 
Campo Verde, o que justifica ainda mais 
a adoção de novas práticas culturais mais 
respeitosas ao ambiente.

Em algumas situações, o esgotamen-
to do solo é tanto que quase inviabiliza 
a produção agrícola, como observamos 
em algumas lavouras de algodão de Alto 
Garças (figura 1). Essa “fadiga” do solo se 
caracteriza geralmente por um baixo 
teor de matéria orgânica, compactação 
subsuperficial do solo, alterações nos 

ciclos bioquímicos dos nutrientes, baixa 
atividade microbiológica e associação 
com altas populações de nematoides.

Os sistemas de Plantio Direto Sobre 
Coberturas Vegetais (PDSCV) com eleva-
da biodiversidade funcional são as fer-
ramentas básicas da regeneração e do 
aumento contínuo da fertilidade, e do 
saneamento do solo devido a:
•	 Criação de uma forte macroporosi-

dade no perfil de solo que permitirá 
um enraizamento potente e rápido 
das culturas em profundidade, dan-
do acesso a uma grande reserva útil 
de água e nutrientes, evitará tanto 
o escorrimento superficial de água 
como o encharcamento temporário 
e reciclará eficientemente os nutrien-
tes lixiviados em profundidade (fun-
cionamento do sistema solo-culturas 
em circuito fechado evitando perdas 
de nutrientes).

•	 Criação de uma intensa e diversi-
ficada vida biológica no perfil de 
solo que ajudará a manter o equilí-
brio biológico entre microrganismos 
patógenos e saprofitos, e participa-
rá no controle das doenças e pragas 
diversas das culturas, e melhorará a 
sua nutrição.

•	 Aumento contínuo da fertilidade 
do solo de origem organo-biológi-
ca ao incorporar no perfil de solo altas 
quantidades de carbono oriundo de 
fontes diversificadas e de nitrogênio 
(aumento do N orgânico do solo si-
multaneamente ao do carbono, fixa-
ção simbiótica das leguminosas + fi-
xação por bactérias livres dos gêneros 
Azospirillum,  Azotobacter na rizosfera 
de gramíneas, tais como Eleusine cora-
cana – “Pé de galinha”). (figura 2)

•	 Cobertura importante e duradoura 
do solo para controlar eficientemen-

lucien seguy
Cirad-Persyst/ UR SAI
Montpellier-França
seguyl@wanadoo.fr

serge bouzinac
Cirad-Persyst/UR SAI 
Goiânia-GO

Figura 1.
Algodão raquítico 
em solos arenosos - 
Fadiga de solo - Alto 
Garças, 2012 (Foto: 
Márcio Caldeira)
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te as invasoras (por sombreamento, alelopatia, 
competição por luz, água e nutrientes: exemplo 
das coberturas de sorgo, sorgo + brachiaria) e 
assim diminuir os herbicidas na cultura. 

•	 Ação ecossistêmica favorável aos fatores físi-
cos e à qualidade do solo: a proteção superficial 
do solo pelos sistemas de plantas multifuncio-
nais favorece diversos mecanismos reguladores 
da temperatura, troca de gases, respiração de 
raízes e ciclagem de nutrientes.

Finalmente, a forte cobertura do solo, com 
biomassa aliada a uma forte e diversificada 
densidade de raízes dentro do solo, permitirá a 
criação de um perfil de solo elástico, resiliente, 
capaz de suportar máquinas pesadas sem pre-
juízos para o estado da superfície e sem risco de 
compactação.

São expostos nesta ficha diversos sistemas 
técnicos em plantio direto (PD) para produzir 
mais, mais barato e mais limpo, com redução dos 
insumos químicos e dos impactos ambientais.

1. Biomassas multifuncionais em substituição 
do milheto ao final da estação seca – início das 
chuvas (final de setembro – início de outubro)

Quando plantar? 
No final da estação seca – início das chuvas (de final 
de setembro até início de outubro), em Plantio Di-
reto (PD), nos resíduos da cultura precedente (mi-
lho, soja, arroz, algodão).

O que plantar?
Várias opções de misturas de plantas de serviço, 
dentre as quais recomendamos*: (figuras 3 e 4)

1. Mistura de sorgo BF 80 (10-12 kg/ha) + Bra-
chiaria ruziziensis (10 kg/ha) + Crotalaria jun-
cea (25 kg/ha).

2. Mistura de sorgo BF 80 (10 kg/ha) + Crotala-
ria spectabilis (12-15 kg/ha) + Crotalaria jun-
cea (20-25 kg/ha).

3. Mistura de Brachiaria ruziziensis (10 kg/ha) + 
Crotalaria spectabilis (12 kg/ha) + Crotalaria 
juncea (20-25 kg/ha).

Figura 2. Macroporosidade criada pelas potentes plantas de 
cobertura (Foto: Lucien Seguy)

Figura 3. Plantas de serviço disponíveis: sorgo BF80 e crotalária 
(Foto: Lucien Seguy)

Como plantar?
Com qualquer plantadeira-adubadeira equipada 
para PD de grãos miúdos ou graúdos ou dos dois 
juntos (Semeato). Espaçamento entre linhas da soja 
(0,4 a 0,5 m) ou mais estreito do trigo ou arroz (0,17 
a 0,20 m). Colocar:
•	 As sementes de sorgo na caixa de sementes.
•	 Para as sementes miúdas (brachiaria, crotalária), 

misturá-las na caixa do adubo, junto com um mí-
nimo de adubo formulado ou supersimples (50 
kg/ha) bem no momento do plantio. Esta quan-
tidade de adubo será subtraída da adubação da 

* Observação: As alternativas (1)(2) e (3) podem ser simplificadas para diminuir os custos se for necessário (caso onde 
os agricultores não dispõem de sementes próprias); neste caso, tirar uma das espécies. Por exemplo, tirar brachiaria da 
opção (1) a Crotalaria juncea da opção (2) e a Crotalaria spectabilis da opção (3). (figura 4)

ampa - imamt  2012   
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Figura 4. Mistura 
restauradora da 
fertilidade do solo 
(brachiaria+ Cro-
talária spectabilis e 
C. juncea)

manual de boas práticas

cultura algodoeira em sequência. No 
caso de plantadeira semeato equipa-
da com a terceira caixa para sementes 
miúdas, colocar estas sementes nesta 
terceira caixa.

•	 Profundidade de plantio: entre 2 e 4 cm.
•	 Tratamento das sementes: sem trata-

mento nenhum ou com bioprodutos 
(informações com L. Seguy).

Como manejar a lavoura?
Semeando essas plantas de serviço em 
áreas limpas, ou com mato adequada-
mente dessecado antes do plantio, não 
precisará de controle específico com 
herbicidas.

Caso seja necessário, pode pulve-
rizar uma mistura de glifosato + 2,4-D 
imediatamente após o plantio. Porém, 
durante o desenvolvimento da lavou-
ra, essas misturas de plantas de serviço 
conseguem controlar naturalmente as 
plantas daninhas, não as deixando se 
reproduzir e não precisando usar qual-
quer outro tipo de herbicida seletivo.

Como dessecar antes do plantio do 
algodão safra ou safrinha?
Maior é a biomassa, maior será o tempo 
entre dessecação e plantio direto do al-
godão.
•	 Para 50-60 dias de crescimento das 

biomassas (algodão safra plantado 
no início de dezembro), dessecar as 

três alternativas 10-15 dias antes do 
plantio.

•	 Para 80-90 dias de crescimento das 
biomassas (algodão de safrinha plan-
tado entre os dias 10 e 31 de janeiro), 
dessecar 20-30 dias antes do plantio.

A dessecação será realizada da seguin-
te maneira:
•	 Alternativas (1) e (3) = 3 L/ha de glifo-

sato + 1,5 L/ha de 2,4-D amina ou 20 a 
25 g de flumioxazina ou 20 g de car-
fentrazona.

•	 Alternativa (2) sem Brachiaria ruzizien-
sis: se o agricultor dispõe de um rolo 
faca, rolar a biomassa e dessecar ime-
diatamente em seguida com 1,5 L/ha 
de glifosato  + 1,0 L/ha de 2,4-D ami-
na ou 20 g de flumioxazina ou 16 g de 
carfentrazona (redução das doses de 
dessecantes)*.

2. Milho ou sorgo consorciados com 
plantas de serviço em sucessão da soja 
(meado de janeiro – 20 de março)
Os sistemas de consórcios com milho 
ou sorgo apresentados a seguir foram 
testados durante vários anos no Brasil 
e em outros continentes. De modo 
geral, nenhuma perda significativa 
em produtividade de grão em relação 
à cultura pura foi evidenciada. Em 
ano de sequia forte, redução da 
produtividade do milho foi observada 
no caso do consórcio com brachiaria 
(4-6 sacas/ha), porém no consórcio 
com leguminosas o milho apresentou 
acréscimo de 5-8 sc/ ha.

É importante salientar que a produti-
vidade tem que ser avaliada sobre o sis-
tema (soja+milho+algodão) e não unica-
mente sobre o consórcio, sabendo que as 
plantas de serviço irão propiciar acrésci-
mos de produtividade na soja ou no al-
godão e que de outro lado reduções de 

* Observação: Se for necessário aplicar, na 
hora do plantio direto de algodão, 200 g de 
paraquat + 100 g de diuron para eliminar os 
inços nascidos entre dessecação e plantio.
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custos de produção serão realizados.

2.1  Alternativas de consórcios de plantas de 
serviço com milho

O que plantar? 
Diversas plantas de serviços podem ser plantadas 
junto com o milho. (figura  5)

1. Milho + Crotalaria spectabilis (15 kg/ha)
2. Milho + Crotalaria spectabilis (12 kg/ha) + 

Brachiaria ruziziensis (8 kg/ha)
3. Milho + Stylosanthes Campo Grande (4 kg/ha 

de SPV)
4. Milho + Stylosanthes Campo Grande (4 kg/ha 

de SPV) + Brachiaria ruziziensis (8 kg/ha)

Quando plantar?
Entre início de janeiro e dia 15 de fevereiro em se-
quência da colheita da soja de ciclo curto ou inter-
mediário.

Como plantar?
•	 Com plantadeira-adubadeira equipada para o 

Plantio Direto, com ou sem terceira caixa para 
grãos miúdos (Semeato).

•	 Espaçamento entre linhas de milho com diver-
sas possibilidades: 0,90 m, 0,75 a 0,80 m ou 0,50 m.

•	 Nos casos de plantio do milho com 0,90 m, ou 
0,75 a 0,80 m entre linhas, regular a plantadeira 
para plantio de soja, cada linha aos 0,45 ou 0,40 
m. Assim, as sementes de milho cairão a cada 
0,90 m ou 0,75 a 0,80 m. As sementes das plan-
tas de serviços, misturadas com um mínimo de 
adubo NPK ou supersimples, cairão nas entreli-
nhas do milho aos 0,90 ou 0,75 a 0,80 m, ou seja, 
uma linha de milho alternada com uma linha de 
plantas de serviços a cada 0,45 ou 0,40 m.

•	 No caso do espaçamento 0,50 m entre linhas de 
milho, as sementes das plantas de serviços cai-

Figura 5. Milho associado com crotalária (A) e brachiaria (B) 
(Foto: Lucien Seguy)

rão a 5 cm ao lado de cada linha de milho.
•	 A opção (4) (milho + stylosanthes + Brachiaria 

ruziziensis) poderá somente ser implantada com 
plantadeira equipada de uma terceira caixa para 
sementes miúdas. 

 o As sementes de brachiaria vão na caixa do adu-
bo e são misturadas na hora do plantio com um 
mínimo de adubo formulado ou supersimples. 
Profundidade de plantio entre 3 e 4 cm.

Cuidado: As sementes de stylosanthes são muito miúdas e deverão ser plantadas bem rasinhas: 1 a 2 cm de profundidade; 
outra opção é deixar cair as sementes de stylosanthes + adubos em cima do solo (mangueira para fora) e bem apoiar as 
rodinhas compactadoras atrás.
Uma segunda opção é aumentar o peso das sementes de stylosanthes ao peletizá-las com, ou fosfato natural (200 g/kg), ou 
termofosfato Yoorin BZ em pó (200 g/kg), colados nas sementes com Húmus líquido. Nesta opção, as sementes de stylosanthes 
são semeadas a lanço no início da desfolha da soja (20% de desfolha).
Uma terceira opção é semear o stylosanthes com uma semeadeira a ar, de precisão, montada na plataforma da colheitadeira 
que deixará cair as sementes em cima do solo atrás da plataforma. As sementes são cobertas em seguida com a palha picada 
da soja e nascem perfeitamente, muito melhor do que enterradas (figura 6).

A

B
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 o As sementes Stylosanthes CG vão na terceira 
caixa e cairão juntas com as sementes de mi-
lho, entre 1 e 2 cm de profundidade, ou co-
locar as mangueiras de fora e deixar cair as 
sementes em cima do solo, e bem apoiar as 
rodinhas compactadoras atrás.

Como manejar a lavoura?
Semeando em áreas limpas após a colheita da soja, 
ou com mato adequadamente dessecado antes do 
plantio, não precisará de controle específico com 
herbicidas.

Caso seja realmente necessário, bentazone (600 
a 720g de ingrediente ativo por ha) em pós-emer-
gência precoce poderá ser usado nesse sistema de 
associação milho-plantas de serviço.

2.2 Alternativas de consórcios de plantas de 
serviços com sorgo BF 80 ou sorgos híbridos de 
grande porte

O que plantar?
As opções de consórcio com sorgo são as seguintes: 
(figura 7)

1. Sorgo + Crotalaria spectabilis (12 kg/ha) + Cro-
talaria juncea (20 kg/ha) + Brachiaria ruziziensis 
(10 kg/ha).

2. Sorgo + Pé de galinha (8-10 kg/ha)  + Crotala-
ria spectabilis (12 kg/ha) + Crotalaria juncea (20 
kg/ha). 

Quando plantar?
Entre o dia 20 de fevereiro e o dia 20 de março.

Como plantar?*
Idem no caso do milho + plantas de serviços. Espa-
çamentos possíveis entre linhas de sorgo de 0,90 
m, 0,80 m e 0,50 m.
•	 Plantadeira-adubadeira sem terceira caixa:

 o Sorgo na caixa de sementes.
 o As duas crotalarias e a brachiaria juntas com 

um mínimo de adubo formulado ou super-
simples na caixa de adubo. Profundidade de 
plantio entre 2 e 3 cm.

•	 No caso de plantadeira equipada com terceira 
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Figura 6.
Sorgo consorciado 
com stylosanthes 
(Foto: Lucien Seguy)

Figura 7.
Consórcio sorgo 
BF80 com Crotalaria 
espectabilis (A) e 
C. juncea (B) (Foto: Lucien 
Seguy)
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* Observação: Como no caso do Stylosanthes CG, as 
sementes de Pé de galinha que são miúdas poderiam 
ser peletizadas ou com fosfato natural ou com Ter-
mofosfato Yoorin BZ (200 g/kg) e jogadas a lanço na 
desfolha da soja (início de desfolha). 

A

B



caixa: as duas crotalarias e a brachiaria irão na 
terceira caixa.

Como manejar a lavoura?
Semeando em áreas limpas após a colheita da soja, 
ou com mato adequadamente dessecado antes do 
plantio, não precisará de controle específico com 
herbicidas.

Caso seja realmente necessário, bentazone (600 
a 720g de ingrediente ativo por ha) em pós-emer-
gência precoce poderá ser usado nesse sistema de 
associação milho-plantas de serviço.

Figura 8. Stylosanthes guianensis, espécie preciosa para 
integraçâo agricultura/pecuária (Foto: Lucien Seguy)

Figura 9. Semeadeira acoplada à plataforma de colheita para 
implantação das coberturas
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Recomendações finais
Como estes sistemas PDSCV são provedores de 
grandes quantidades de biomassas anuais (até 
mais de 30 t/ha/ano de matéria seca), recomen-
damos:
•	 Maior a biomassa, maior o espaço de tempo 

entre dessecação e plantio; o uso de um rolo 
uma semana após a dessecação ajuda a redu-
zir rapidamente a espessura da biomassa em 
cima do solo (contato imediato e íntimo com a 
fauna e a flora decompositoras). Em caso extre-
mo, as rodas estrelas na frente da plantadeira 
atrás do disco de corte podem ser ferramentas 
úteis para separar o excesso de biomassa na li-
nha de plantio e evitar o estiolamento inicial do 
algodão.

•	 O uso da “botinha” é proibido, e deverá ser 
substituído por duplos discos desencontrados: 
o melhor preparo do solo é feito pelas potentes 
raízes das biomassas destes sistemas PDSCV.

•	 É preferível adubar o sistema a adubar a cultu-
ra: as fortes biomassas de plantas de serviços são 
mais competentes que as culturas para transfor-
mar o adubo mineral em adubo orgânico.

•	 É importante reservar alguns hectares nas 
propriedades para multiplicar suas próprias 
sementes de “plantas de serviços”, e assim re-
duzir os custos. É óbvio que empresas especiali-
zadas na venda de sementes deveriam oferecer 
as misturas de “plantas de serviços” no comércio 
de defensivos e sementes para facilitar a difusão 
destas tecnologias PDSCV.

•	 É desaconselhado misturar produtos quí-
micos aos bioprodutos no tratamento de 
sementes.

Observação: Novas “espécies de serviços” valiosas que 
deverão trazer novos progressos técnicos estão em fase 
de multiplicação para enriquecer os sistemas PDSCV, tais 
como Stylosanthes guianensis (CIAT 184), Centrosema 
pascuorum, sorgos muskwaris. Semeadeira acoplada à 
plataforma de colheita poderá ser útil para implantação 
das coberturas, e está sendo testada no IMAmt.
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Manejo do solo para cultivo do algodoeiro

O algodoeiro herbáceo é uma planta 
exigente quanto à qualidade do solo, 
desenvolvendo seu máximo potencial 
produtivo em solos férteis, ricos em ma-
téria orgânica, profundos, bem estrutu-
rados, permeáveis e bem drenados. 

A qualidade do solo depende da sua 
natureza, que é função dos fatores de 
formação, e da interferência antrópica 
relacionada com o seu uso e manejo, de 
modo que o algodoeiro pode ser culti-
vado em diversos tipos de solos desde 
que sejam manejados com o objetivo 
de fornecer condições físicas, químicas 
e biológicas adequadas ao seu desen-
volvimento. No entanto, alguns tipos de 
solos com características de difícil cor-
reção, como os solos rasos, pedregosos 
ou de baixa permeabilidade, devem ser 
evitados para o cultivo do algodoeiro. 
Também devem ser evitadas áreas su-
jeitas a encharcamento, mesmo que 
temporariamente, porque o algodoeiro 

herbáceo é uma planta sensível à defi-
ciência de oxigênio no solo.

O manejo adequado do solo é fun-
damental para o bom desenvolvimento 
do algodoeiro e compreende na utiliza-
ção de um conjunto de técnicas que, 
utilizadas racionalmente, proporcio-
nam alta produtividade, além de pro-
mover a manutenção ou melhoria do 
seu potencial produtivo ao longo do 
tempo. Para que esses objetivos sejam 
alcançados é essencial o conhecimento 
das características do solo, suas limi-
tações e aptidão agrícola, adoção de 
práticas conservacionistas, tais como 
construção de terraços para controle 
do escorrimento superficial de água, 
correção da fertilidade do solo, rotação 
de cultuas, uso de plantas de cobertura 
e manejo adequado da palhada. Na se-
quência, serão discutidos os três princi-
pais sistemas de manejo do solo para o 
algodoeiro no Cerrado.

leandro 
Zancanaro
Fundação MT
Rondonópolis- MT
leandrozancanaro@
fundacaomt.com.br

claudinei 
Kappes
Fundação MT
Rondonópolis- MT

Figura 1. Destruição mecânica da soqueira do algodoeiro e sistema “convencional” de manejo  
do solo (Foto: Leandro Zancanaro)
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•	 Sistema “convencional”: o sistema “conven-
cional” provoca a inversão da camada arável 
do solo, mediante o uso de implementos como 
arado ou grade aradora, de modo que 100% 
da superfície é revolvida (figura 1). Este tipo de 
manejo é recomendado quando há necessida-
de de corrigir as características em subsuperfí-
cie do solo, como, por exemplo, a incorporação 
de calcário ou o rompimento de camadas com-
pactadas. O sistema “convencional” de manejo 
do solo muitas vezes é adotado nas lavouras de 
algodão visando também à destruição mecâ-
nica da soqueira. Agronomicamente não é um 
manejo adequado, por causar degradação físi-
ca e biológica do solo, além de acelerar a “quei-
ma” da matéria orgânica. 

•	 Sistema cultivo mínimo: intermediário, que 
consiste no uso de implementos sobre os resí-
duos da cultura anterior, com o revolvimento mí-
nimo necessário para o cultivo seguinte, procu-
rando manter o máximo de cobertura do solo. Na 
maioria dos casos é utilizado escarificador com 
profundidade de trabalho suficiente para rom-
per crostas e “pé-de-grade” originados pelo uso 
incorreto de equipamentos de preparo do solo.

Figura 2.  Algodoeiro sendo cultivado em sistema plantio direto (Foto: Leandro Zancanaro)

•	 Sistema plantio direto: no sistema plantio direto 
as sementes são depositadas no sulco através de 
semeadora especial sobre os resíduos culturais do 
cultivo anterior ou de plantas de cobertura culti-
vadas objetivando a produção de palha (figura 2). 
Na adoção do sistema plantio direto deve-se aten-
der a três princípios agronômicos: (i) manutenção 
contínua de palhada em superfície; (ii) não revolvi-
mento do solo; e (iii) rotação de culturas. 

O sistema de manejo do solo a ser aplicado 
em determinada área depende de vários fatores, 
como, por exemplo, a condição física e química 
do solo em profundidade, grau de infestação de 
plantas daninhas, dos resíduos vegetais que se 
encontram na superfície, a umidade do solo (tan-
to em condições de excesso quanto em falta de 
umidade podem ser prejudiciais ao solo), riscos 
de erosão, etc. Para isto, o estudo do perfil do solo 
torna-se primordial. 

Entretanto, sempre que possível, deve-se deci-
dir pelos manejos conservacionistas (sistema plan-
tio direto) e, mesmo quando da impossibilidade, 
adotar os manejos que provoquem o menor revol-
vimento do solo. 
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Agricultura de precisão 
e cultivo algodoeiro

O que é Agricultura de Precisão? 
Agricultura de Precisão (AP) é uma forma 
de gestão baseada na identificação, trata-
mento e resposta às múltiplas variabilida-
des observadas em campo. Ou seja, é um 
procedimento que reconhece que o cam-
po apresenta e manifesta as suas diferen-
ças e aplica um tratamento que respeita e 
potencializa as características de cada sub- 
área de uma lavoura. 

O que posso fazer com a Agricultura 
de Precisão? 
Com a AP, o agricultor poderá ter maior 
retorno econômico e menor impacto 
dos seus procedimentos no ambiente.  O 
agricultor passa a utilizar melhor os insu-
mos e a promover uma agricultura mais 
sustentável, a partir do momento em que 
consegue ter conhecimento mais deta-
lhado das características e do desempe-
nho de cada parte da lavoura. A AP, prin-
cipalmente nas culturas de escala como a 

de algodão, demanda novas tecnologias, 
como imageamento por satélite, uso de 
sensores diversos, tecnologias de infor-
mação e ferramentas geoespaciais para 
auxiliar o gerenciamento de dados espe-
cíficos obtidos em campo e gerar uma 
resposta rápida ao produtor. Essa resposta 
poderá ser usada, por exemplo, nos pro-
cessos de tomada de decisão de manejo e 
de automação agrícola para dosagens de 
fertilizantes e defensivos.

Por que usar a Agricultura de Precisão? 
A aplicação a taxas variáveis de defensivos, 
corretivos de solo e fertilizantes traz diver-
sas vantagens ao produtor. Entre elas estão:
•	 Racionalização do uso de insumos: 

Diferentemente da agricultura conven-
cional, na AP são usados como referên-
cia mapas de aplicação dos insumos 
que consideram a informação obtida 
com a subdivisão do talhão de cultivo 
em pequenas áreas georreferenciadas 
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Figura 1

Figura 1. Tecnologias disponíveis para a prática da Agricultura de Precisão e os benefícios esperados
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e o produtor passa a usar a quantidade 
adequada, sem desperdício de material, 
potencializando melhor o rendimento 
econômico do insumo. Aplica-se mais em 
locais da lavoura onde é mais requerido e 
aplica-se menos onde é menos demanda-
do, levando-se em conta evidentemente o 
retorno econômico. 

•	 Aumento da produtividade: Como con-
sequência da aplicação localizada, a 
fertilidade do solo é otimizada e a su-
plementação da adubação é feita onde 
necessário, de forma a melhorar o de-
sempenho da cultura durante a safra. 

•	 Diminuição da contaminação do am-
biente: Com a aplicação de acordo com a 
real necessidade, os insumos têm destina-
ção para os locais certos e nas quantidades 
corretamente ajustadas, evitando o uso 
excessivo e a contaminação ambiental. Em 
geral, esse manejo resulta no uso de me-
nores quantidades de insumos, reduzindo 
o risco de poluição. 

A figura 1 apresenta os benefícios e as ne-
cessidades de AP.

 
Como iniciar o uso de Agricultura de Precisão?
Para começar a trabalhar com a Agricultura de Preci-
são não são necessários equipamentos complexos. O 
importante é manter os registros de informações da 
lavoura para uma tomada de decisão segura. 

O ciclo da AP mostrado na figura 2 sintetiza o que 
é necessário para o gerenciamento completo da fa-
zenda com métodos precisos. Entretanto, nem todas 
as atividades precisam ser iniciadas simultaneamente. 

Por exemplo, um produtor pode desejar trabalhar 
o solo numa determinada área onde a cada safra a 
produtividade ou as análises de solo apresentam 
grande variabilidade. Daquela área são reservadas 
todas as informações que se possua e então se ini-
cia o processo, montando-se na área uma “grade” de 
amostragem. Essa grade nada mais é do que o geor-
referenciamento dos pontos centrais em torno dos 
quais foram coletadas amostras do solo para envio 
ao laboratório. Ela servirá de base para todas as ou-
tras avaliações a serem realizadas na área. 

A amostragem em grade ainda é o procedimen-
to mais usual no Brasil quando se emprega a AP na 
calagem e adubação das culturas anuais. Em geral 

são utilizadas grades amostrais com distâncias en-
tre pontos que variam de 2 a 5 ha, dependendo do 
grau de detalhamento desejado, do tamanho da 
área e da cultura. No quadro 1 são apresentadas as 
atividades básicas para dar início ao processo de AP 
na fazenda. Após a confecção da grade de amostra-
gem, as coletas de solo para análises laboratoriais, 
assim como todas as análises pré-plantio devem 
ser realizadas em torno do ponto central. O próxi-
mo passo é a organização de todos os dados, o que 
necessita um pouco mais de dedicação e mão de 
obra especializada. Entretanto, vale a pena manter 
os registros organizados, pois eles servirão de base 
para a montagem de um histórico georreferencia-
do das áreas, criando zonas de manejo refinadas e 
permitindo tomar decisões com mais segurança. 

Atualmente, para definição das zonas de mane-
jo tem-se utilizado com frequência a amostragem 
inteligente, na qual são avaliadas características 
semelhantes numa lavoura através de imagens aé-
reas e topografia, abandonando o conceito de uma 

Figura 2. Ciclo da Agricultura de Precisão
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refinada grade amostral. Com essa fina-
lidade também pode ser usado o mapa 
de colheita da safra anterior, ou a clas-
sificação de áreas através de mapas de 
índices de vegetação obtidos através de 
imagens de satélites em diferentes está-
dios fenológicos da cultura.

Caso o produtor já tenha iniciado 
o processo de AP e deseje melhorar o 
monitoramento durante a safra, deve-
se escolher quais sensores utilizar nessa 
tarefa, pois as intervenções no campo 
devem ser realizadas com a maior bre-
vidade possível, de forma a melhorar a 
produtividade durante a safra que se 
está monitorando. 

Diagnóstico georreferenciado 
da lavoura

•	 Geração da grade de amostragem. 
A grade de amostragem é o ponto de 
partida para muitos trabalhos de Agri-
cultura de Precisão numa determinada 

Atividade Equipamentos necessários Observações

Grade de Amostragem ou 
Zonas de manejo GPS com boa precisão Marcar os pontos centrais na 

grade de amostragem

Coleta de amostra do solo Trator com trado 
hidráulico ou coleta manual

Coleta de oito 
subamostras em torno do 
ponto central

Outras medições 
pré-plantio

Fazer avaliações condutividade elétri-
ca, compactação do solo, antes do 
plantio

Usar como base a grade de 
amostragem

Organização 
dos dados

Envio dos materiais para análises labo-
ratoriais e deposição dos resultados em 
planilhas. Usar softwares específicos 
para tratamento dos dados. Tratamen-
to dos dados obtidos e confecção de 
mapas.

Mão de obra 
especializada

Medições 
durante a safra

Escolha dos sensores a serem usados 
em campo

Depois da avaliação dos da-
dos iniciais

Tomada 
de decisão

Análise dos resultados obtidos. 
Confecção de mapas de aplicação de 
insumos

Depois da avaliação dos 
mapas e dos dados obtidos 
em campo gerar mapas de 
recomendação de aplicação

Avaliação dos 
resultados obtidos Análise da produtividade

Usar como base os mapas de 
produtividade x mapas de 
aplicação de insumos

 

área. Após a escolha da área a ser traba-
lhada deve-se considerar sempre a pre-
cisão do GPS que está sendo utilizado. 
Os pontos centrais de cada amostra da 
grade devem ser georreferenciados e 
todas as coletas de materiais para análi-
ses devem ser realizadas dentro de um 
raio determinado, com valor estimado 
de acordo com a precisão do GPS. Supo-
nhamos que a precisão do GPS seja de 
15 metros sem correções (GPSs mais co-
muns no mercado). Então o raio de cole-
ta de amostras deve ser de pelo menos 
15 metros em torno do ponto central e 
todas as subamostras devem ser coleta-
das dentro desse círculo, para garantir 
que as amostras estarão sempre conti-
das na área desejada. A figura 3 apresen-
ta a coleta de amostras de solo em torno 
de um ponto central.

•	 Identificação de zonas de manejo: O 
histórico da área pode permitir a identi-
ficação de diferentes zonas de manejo. 

Quadro 1. Etapas para início do processo de AP na Fazenda
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Em geral são utilizados métodos para delimitação 
de zonas de manejo com base em dados de ferti-
lidade de solo relacionados com a variabilidade da 
produtividade na área. Essas informações formam 
a base para um manejo mais racional e preciso, po-
dendo ser utilizadas para a geração de uma amos-
tragem direcionada ao fator que se quer trabalhar. 

•	 A figura 4 apresenta mapas que podem ser usados 
na geração de zonas de manejo. A figura 4a traz 
um mapa da condutividade elétrica (CE) numa la-
voura de algodão. Esse mapa foi coletado antes do 
plantio e, após a comparação com a produtividade 
da área, pode ser convertido em zona de manejo.  
Caso o histórico da área apresente grande variabi-
lidade do estado nutricional das plantas durante o 
cultivo, o produtor pode escolher zonas de manejo 
de acordo com resultado de análises foliares, como 
é o caso de um pivô com variabilidade na concen-
tração de nitrogênio foliar, mostrado na figura 4B. 

Tomada de decisão com base em Agricultura de 
Precisão 
Depois da coleta de dados e confecção dos mapas, 
a avaliação dos resultados obtidos, juntamente com 
o histórico da área, é importante para dar segurança 
à tomada de decisão. A figura 5 apresenta exemplos 
de mapas de argila e de disponibilidade de fósforo no 
solo usados na tomada de decisão quanto ao mane-
jo da adubação fosfatada. Na figura 5a foram geradas 
zonas de manejo após a avaliação do histórico da área 
e utilização de imagem aérea da lavoura, tendo sido 
observada a variabilidade de argila. Uma grade amos-
tral para coleta de solo foi gerada na figura 5b e, após 
a avaliação das análises laboratoriais, foi preparado o 
mapa de recomendação de aplicação de P2O5.

Escolha de sensores para Agricultura de Precisão
Nesta etapa as maiores fontes de variabilidade já 
devem ter sido levantadas. Os sensores podem ser 
escolhidos de acordo com a época que se deseja o 
monitoramento. Se o produtor escolher sensores para 
o diagnóstico do solo, ou para o acompanhamento 
da cultura, vai depender das fontes de variabilidade 
encontradas no histórico da área.
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Figura 3. Grade de amostragem numa determinada área 
com ênfase no raio em torno do ponto central georrefe-
renciado, escolhido para conter todas as subamostras. (A) 
representação gráfica da grade de amostragem. (B) Coleta de 
amostras de solo com trato hidráulico adaptador ao trator na 
Fazenda Pamplona-GO

A

B

Figura 4. Mapas que podem ser convertidos em zona de manejo. 
(A) Condutividade elétrica aparente do solo (CEa) obtida através do 
Veris EC 3100 em área experimental de 57,6 ha na Fazenda Pam-
plona-GO. (B) Zonas de manejo geradas a partir das concentrações 
foliares de N em dois pivôs

A
B
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Figura 5. Resulta-
dos de análises em 
mapas para geração 
de recomendação de 
aplicação de correti-
vos. (A) Variabilidade 
de argila. (B) Mapa 
de fósforo e mapa 
de recomendação de 
aplicação de P2O5 após 
a avaliação (Fonte: SLC 
Agrícola)

Figura 6 . Sensores de solo e com contato direto. (A) Sensor de pH ®Veris Technology. (B) Sistema de sen-
sores sem fio para determinação da umidade em tempo real em cultivo irrigado

A
B

Os sensores podem ser divididos em 
três tipos: sensores de solo, de plantas e 
de produtos. Há duas formas de sensoria-
mento, que são com e sem contato direto 
com o objeto que se quer monitorar (plan-
ta, solo, etc.). Em âmbito mundial, já existe 
grande número de sensores para as mais 
diversas aplicações na agricultura. Destes, 
alguns vêm sendo experimentados por 
agricultores brasileiros. Seu uso tende a 
se tornar rotineiro a partir da redução do 
custo de aquisição e com a validação para 
as condições locais. 

Sensores de contato direto mais co-
muns são os de solo, que podem execu-
tar análises no campo, como o sensor de 
pH visto na figura 6a. Têm-se ainda so-
fisticados sistemas de rede sem fio, com 
sensores do solo captando em tempo 
real as medidas que se quer obter, como, 
por exemplo, o sistema de rede sem fio 
apresentado na figura 6b para monitorar 
a umidade no solo em uma cultura irriga-
da. Os sensores de produtividade, apesar 
de não entrarem em contato direto com o 
produto, operam em solo estimando com 
boa precisão a produtividade e armaze-
nando os dados para geração do mapa 
georreferenciado.  

Para monitoramento da vegetação po-

A

B
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dem ser usados sensores de contato direto, como os 
clorofilômetros, que são sensores para determinação 
dos teores relativos de clorofila, que podem ser asso-
ciados diretamente aos teores foliares de nitrogênio – 
N. Avaliações realizadas com o SPAD-502, da Minolta, 
no algodoeiro irrigado em Apodi, RN, mostram uma 
correlação acima de 80% entre os teores foliares de N 
e o índice SPAD correspondente (figura 7).

Apesar do bom desempenho na determinação 
dos teores de N, os clorofilômetros portáteis podem 
ser úteis em avaliações localizadas, mas não em exten-
sas áreas. Para avaliações em grandes áreas, usando o 
mesmo princípio de funcionamento já se encontram 
disponíveis equipamentos que, além de estimar os 
teores foliares de N, já dosam a quantidade de fertili-
zante para a aplicação à taxa variada de N em tempo 
real (figura 8). Esses equipamentos não fazem contato 
direto com as plantas e recebem a informação através 
de medições de quanto as plantas refletem de luz. Eles 
são chamados sensores remotos de campo.

Outra categoria de sensores remotos são os orbi-
tais ou suborbitais, que possuem em comum o prin-
cípio de imageamento por faixas. A largura das faixas 
de imageamento e a precisão dos dados dependem 
do tipo de sensor. Enquanto imagens aéreas podem 
oferecer uma melhor resolução, elas apresentam dife-
rentes tons que possibilitam uma classificação subje-
tiva do dossel (figura 9a). Já imagens orbitais podem 
oferecer desde temperatura do terreno até valores da 
luz refletida pelas plantas exatamente como os senso-

Figura 7. Relação entre teores foliares de N e os índices SPAD, 
determinados aos 40, 60, 80 e 100 dias após a emergência 
(DAE) em algodoeiro irrigado

Figura 8. Sensores remotos 
para vegetação instalados em 

tratores com sistema de dis-
tribuição de insumos à taxa 

variada, que estimam os teores 
foliares de N e determinam a 
quantidade necessária a ser 

aplicada em tempo real
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res usados em solo (figura 9b). Por sua vez os radares, 
apesar de mais caros, fazem o imageamento da área 
sem problemas de interferência de nuvens.

A decisão sobre qual sensor usar dependerá do 
estágio de adoção da AP em que o agricultor se en-
contra. No Brasil muitos produtores de algodão já 
iniciaram seus processos de gerenciamento da lavou-
ra utilizando técnicas de Agricultura de Precisão. Em 
média são registrados de 20 a 25% de economia em 
insumos quando iniciado o processo de AP, quando 
comparadas às mesmas lavouras usando manejo 
convencional. Com as safras seguintes a tendência é 
redução dessa diferença inicial, à medida que as cor-
reções vão sendo feitas e as áreas de cultivo tornam-
se mais homogêneas.

Casos de sucesso na Agricultura de Precisão
Em estudo recente em Não-Me-Toque-RS, numa 
área de 132 hectares cultivada com milho, a produ-
tividade média alcançou 5.880 quilos por ha. Esse 
estudo, feito pela AGCO do Brasil em duas lavou-
ras comerciais, mostrou o resultado da aplicação à 
taxa variada de superfosfato simples e cloreto de 
potássio. O resultado foi 20% superior à média re-
gional de 4.680 quilos por ha, e 13% superior à mé-
dia de 5.100 quilos por hectare obtida em outras 
lavouras da mesma propriedade, nas quais se usou 
o manejo convencional.

Na mesma propriedade, numa área de soja de 
124 ha onde foram empregadas técnicas de AP, a 
produtividade chegou a 2.880 quilos por hectare. 
A média da região ficou em torno de 2.040 quilos 
por hectare, cerca de 29% menor. Já nas áreas da 
propriedade, sem adoção de técnicas de AP, a mé-
dia foi de 2.520 quilos por hectare, ou seja, 12,5% 
menor que com AP.

Com relação ao uso de insumos com o proces-
so de AP em Não-me-Toque, se obteve uma eco-
nomia de 18% na aplicação de adubo. No manejo 
convencional, com aplicação à taxa fixa, seriam ne-
cessárias 59,4 toneladas (450 quilos por ha) de um 
fertilizante formulado com fósforo e potássio, a um 
custo de R$ 23.166,00. Já com a aplicação à taxa va-
riável, foram utilizadas 52 toneladas de superfosfa-
to simples  e 14 toneladas de cloreto de potássio,  
totalizando uma economia de R$ 4.110 nos 132 ha.

A implantação do processo de Agricultura de 
Precisão na Fazenda Pamplona-GO, também trou-
xe redução considerável dos custos. No ano de im-
plantação do processo de AP, em 2008, apenas tra-
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Figura 9. Sensores 
remotos para vegeta-
ção. (A) Imagens aéreas 
obtidas pelo sensor 
da Holland Scientific, 
instalado em avião. 
(B) Imagens do satélite 
Landsat 5 obtidas em 
quatro datas distintas 
dentro do ciclo do 
algodoeiro na Fazenda 
Pamplona-GO

A

B



balhando  o uso de calcário à taxa variável, foram 
observadas reduções significativas na aplicação do 
corretivo, com uma redução média de 24% com 
relação à aplicação convencional, como mostra o 
quadro 2.

De acordo com a equipe técnica, além da redu-
ção dos custos, os benefícios da manutenção do pH 
mais adequado trouxeram melhoria geral do solo 
e aumento de produtividade na área. Para a safra 
2012, a expectativa é reduzir em 5% a quantidade 
de fósforo aplicada através de taxa variada. 

Requisitos a observar na adoção da Agricultura 
de Precisão
O agricultor que deseja utilizar a Agricultura de 
Precisão deve, antes de tudo, ter em mente que 
precisará do auxílio de profissionais aptos a realizar, 
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Lavoura Área (ha)
Dose  Custo %
ATV Conv. ATV Conv

      t ha-1 R$ % redução

15B 166,0 2,2 3,0 -76,89 288,00 26,7

06 316,3 1,6 3,0 -134,49 288,00 46,7

06A 307,6 3,2 3,0 +19,29 288,00 -6,7

07 316,6 2,4 3,0 -57,60 288,00 20,0

08 314,3 2,4 3,0 -57,60 288,00 20,0

09 314,8 2,0 3,0 -95,90 288,00 33,3

09A 307,6 2,0 3,0 -95,90 288,00 33,3

Média 2,2 3,0 -71,30 288,00 24,75

com qualidade e confiabilidade, os  procedimentos 
necessários  nas diferentes etapas da AP. Essas etapas 
envolvem a coleta de dados georreferenciados, o seu 
processamento e interpretação, o diagnóstico das 
condições da lavoura, a tomada de decisão de manejo, 
as intervenções sítio-específicas (ex.: aplicações à 
taxa variável), a avaliação da resposta produtiva da 
cultura e a análise de custos da tecnologia.

Outro aspecto importante é que não se pode 
esperar que a AP traga economia de insumos ou 
aumento de produtividade safra após safra. A AP 
deve ser vista como um investimento que se faz na 
propriedade rural, com aumento do nível de infor-
mação sobre o desempenho das lavouras e mais 
subsídios para o seu gerenciamento, com repercus-
sões positivas na rentabilidade de longo prazo e na 
conformidade ambiental do uso da terra.

Quadro 2. Comparativo de aplicação de calcário à taxa variada e pelo processo convencional em sete  
lavouras de algodão na  Fazenda Pamplona-GO
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Levantamento da área, 
amostragem de solo e de folhas

1. Levantamento de dados
O levantamento detalhado de dados 
consiste em conhecer o máximo de de-
talhes de cada campo. Para isto há ne-
cessidade de: 
•	 Percorrer todo o campo para avaliar e 

caracterizar o solo (classificação, tex-
tura, profundidade, coloração, etc.), 
topografia, posição na paisagem, etc.

•	 Resgatar o máximo de detalhes 
quanto ao histórico de manejo des-
de a abertura, (ano de abertura, 
correções e adubações realizadas, 
equipamentos utilizados, uniformi-
dade de aplicação, profundidades 
das operações, fontes e doses de cor-
retivos, etc.).

•	 Culturas cultivadas (se puder deta-
lhar variedades é uma oportunidade 
a ser aproveitada). 

•	 Informações sobre a uniformidade de 
desenvolvimento das culturas dentro 
de cada campo, existência de áreas 
regulares ou irregulares onde as cul-
turas demonstram desenvolvimento 

diferenciado, mapeando-as, buscando 
com a equipe da propriedade informa-
ções complementares sobre as causas 
destas “manchas”.  

•	 Definir as zonas de manejo dentro 
de cada campo: fazer quantas subdi-
visões quanto necessárias, para reali-
zar o plano de amostragem em cada 
uma destas zonas de manejo (figura 
1). Ao longo do tempo estas subdivi-
sões podem ser mantidas ou ajusta-
das conforme a necessidade técnica. 
Estar ciente de que as subdivisões 
das zonas de manejo são fundamen-
tais para a realização do diagnóstico. 
Nesta etapa, a preocupação com o 
operacional não pode afetar o diag-
nóstico. 

2. Amostragem de solo para fins de 
recomendação de calagem e adubação
Fazer a amostragem de solo dentro de 
cada uma das zonas de manejo e dentro 
de cada uma das “manchas” ou “faixas” 
com o desenvolvimento diferenciado.

leandro 
Zancanaro
Fundação MT
Rondonópolis- MT
leandrozancanaro@
fundacaomt.com.br

claudinei 
Kappes
Fundação MT
Rondonópolis- MT

Figura 1. Subdivisões dos talhões para amostragem de solo
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Definir a metodologia de amostragem: 
As opções existentes são várias. Abaixo seguem 
algumas considerações sobre as principais 
metodologias, mas se deve respeitar o princípio 
de que, independentemente do tamanho de 
cada zona de manejo ou de cada “faixa”, “mancha” 
ou “grid”, há necessidade de coletar um número 
mínimo de 20 amostras simples para compor 
uma amostra composta. Este número de amostras 
simples é muito discutido, já que varia conforme o 
parâmetro avaliado. Porém, como na maioria das 
vezes todos os parâmetros de uma análise de rotina 
são determinados, há que considerar o parâmetro 
que exige o maior número de amostras simples.

Utilizar equipamento que realmente permita cole-
tar solo na profundidade desejada de forma uniforme.

Há várias metodologias para a coleta de solo 
quanto à posição do ponto para a coleta de cada 
amostra simples. Em áreas que não estão sob siste-
ma plantio direto consolidado e “verdadeiro”, reco-
menda-se fazer a amostragem de solo na entrelinha 
da cultura anterior (figura 2). Em solos com sistema 
plantio direto consolidado e “verdadeiro” há outras 
metodologias específicas para esta condição.

Evitar todo e qualquer risco de contaminação 
das amostras coletadas devido à presença de resí-
duos de corretivos, fertilizantes, resíduos vegetais 
sobre a superfície e no interior do volume de solo. 

Amostragem nas zonas de manejo definidas: 
Adotar um caminhamento que percorra de forma 
representativa a área a ser amostrada, respeitando 
uma distância mínima da bordadura. Não coletar 
solo das manchas específicas presentes dentro de 
cada zona de manejo estabelecida. Se necessário, 
fazer amostragem específica para estas manchas.

Amostragem em grid: 
Primeiro realizar estudos prévios para avaliar a va-
riabilidade espacial existente, através de semiva-
riogramas, para ver se é possível fazer esta coleta 
em “grid”. Se possível, definir o tamanho do “grid”, 
ou seja, há necessidade de ter conhecimento de 
geoestatística. Somente depois disso, e com co-
nhecimento apropriado (que é necessário) parte-
se para as etapas de interpolações e confecção dos 
mapas de aplicação.

Profundidade de amostragem:  
Em todos os estudos de calibrações oficiais reali-

zados considerou-se a profundidade de 20 cm, ou 
seja, na interpretação dos resultados das análises 
deve-se levar em consideração os teores dos nu-
trientes determinados nessa camada.

A cultura do algodão é muito sensível à aci-
dez do solo. Por esse motivo, recomenda-se fazer 
amostragem no mínimo nas profundidades de 0 a 
20 e de 20 a 40 cm.

A amostragem nas camadas mais profundas (20 
a 40 e de 40 a 60 cm) é obrigatória para a interpre-
tação dos níveis de enxofre no solo e também para 
avaliar a condição química para o crescimento das 
raízes em profundidade, e, automaticamente, prá-
ticas de correção do solo em profundidade através 
de preparo do solo ou da gessagem.

Em campos onde foi realizada calagem superfi-
cial e/ou adubação superficial pode ser interessan-
te fazer amostragem estratificada na camada de 
0 a 20 cm, para favorecer o diagnóstico, embora a 
interpretação dos resultados e a recomendação de 
corretivos e adubação devam considerar as profun-
didades de 0 a 20 cm e de 20 a 40 cm.  

Condicionamento da amostra e envio ao 
laboratório
As amostras simples, que são aquelas coletadas em 
cada um dos pontos coletados e que vão compor 
a amostra composta, devem ser destorroadas e 
devidamente homogeneizadas.

Em seguida, separar 400 gramas da amostra 
composta e colocar em saco plástico novo e devi-
damente identificado.

As amostras devem ser enviadas o mais rápido 
possível ao laboratório selecionado. No entanto, se 
devido à questão de logística, o tempo de enviar 

Figura 2.  Amostragem de solo na entrelinha do algodoeiro (Foto: 
Claudinei Kappes)

ampa - imamt  2012   



ao laboratório for maior, deve-se secar as 
amostras a serem enviadas. Secar à som-
bra em ambiente livre de risco de conta-
minação.  Enviar a um laboratório de sua 
confiança.      

3.  Amostragem de folhas
Geralmente, os teores de nutrientes 
presentes nas folhas são reflexo das 
condições de fertilidade do solo e da 
adubação realizada na cultura. Assim, es-
pera-se a existência de relação direta en-
tre os teores no solo e aqueles presentes 
nas folhas e destes com a produtividade 
até um determinado limite. Trata-se de 
uma ferramenta essencial para a avalia-
ção do estado nutricional do algodoeiro 
e da disponibilidade de nutrientes no 
solo, sobretudo para os micronutrientes, 
devendo ser usada em conjunto com a 
análise do solo e o histórico de uso da 
área, visando a uma recomendação de 
adubação que proporcione a máxima 
eficiência econômica. 

A recomendação é coletar pelo me-
nos 25 folhas por área homogênea, co-
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lhidas de 25 plantas diferentes, sendo 
a folha retirada da 4ª ou 5ª posição do 
caule principal contada a partir do ápi-
ce, durante o período de máximo flores-
cimento. Esta folha é a mais adequada 
para avaliar o estado nutricional da cul-
tura porque está recém-madura, com-
pletamente expandida, fisiologicamente 
a mais ativa e se encontra em equilíbrio 
fisiológico.     

Ao realizar a coleta, deve-se ter cui-
dado para não coletar folhas com idade 
inferior ou superior ao que é recomen-
dado, pois poderá alterar as concentra-
ções dos nutrientes. Não coletar amos-
tras na bordadura dos talhões, onde 
tem chance de contaminação com 
poeira. Não coletar amostras de folhas 
em campos que receberam aplicação 
foliar recente.      

As amostras coletadas devem ser en-
viadas imediatamente ao laboratório. Se 
isso não for possível, é necessário desi-
dratar as amostras, acondicioná-las em 
sacos de papel novos e que não tenham 
impressão gráfica.
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Implantação da lavoura
de algodão

Primeiras decisões a tomar para iniciar o plantio do algodoeiro 
A escolha da variedade é considerada uma das decisões mais importantes para 

o sucesso do cultivo. As variedades oferecidas no mercado são cada vez mais 
sofisticadas do ponto de vista genético, agregando características de tolerância 

a certas doenças e nematoides, podendo representar ganhos significativos de 
produtividade e economias de custo de produção. Ademais, a semente é agora 

usada como suporte para as biotecnologias, conferindo resistência a certos 
herbicidas ou pragas do algodoeiro. Escolher a variedade certa não é tudo. É 

preciso comprar uma semente de alta qualidade fisiológica, e usar tratamentos 
de sementes adequados, a fim de proteger as plântulas nos primeiros estádios 
de desenvolvimento. Não se fala suficientemente da incidência significativa da 

qualidade da semente sobre a produtividade da lavoura.Vale destacar que essas 
variedades modernas poderão expressar o seu potencial só na medida em que as 
condições de cultivo forem adequadas. O sistema de cultivo praticado e o manejo 

da lavoura são fundamentais e só serão adequadamente conduzidos com o 
perfeito conhecimento do modo de crescimento da planta de algodão.
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Escolha da variedade

Desde o início do cultivo do algo-
doeiro mecanizado em Mato Grosso, os 
trabalhos de melhoramento genético 
proporcionaram significativos ganhos 
genéticos, possibilitando a comercia-
lização de variedades adaptadas ao 
clima, solo e sistema de produção do 
Estado de Mato Grosso, resultando em 
alto potencial produtivo e qualidade de 
fibra. O algodão é cultivado em Mato 
Grosso em condições tropicais úmidas, 
necessitando de variedades com alta re-
sistência ou tolerância a doenças como 
ramulose e mancha de ramulária, e aos 
nematoides.

Assim, uma variedade é definida por 
um conjunto de características como ar-
quitetura da planta, duração do ciclo (va-
riedades precoce, intermediária e tardia), 
potencial produtivo, rendimento e quali-
dade de fibra, e resistência ou tolerância 
às principais doenças e nematoides. 

Na escolha de uma variedade, ge-
ralmente o potencial produtivo é a ca-
racterística principal, a qual indica a 
produtividade que pode ser alcançada, 
quando todos os fatores (água, luz, nu-
trientes, controle de pragas, doenças, 
etc.) estarão disponíveis em condições 
de lavoura. Porém, as condições de am-
biente podem afetar significativamente 
a expressão desse potencial produtivo, 
assim como a qualidade da fibra e cada 
variedade pode responder diferente-
mente ao local ou época, o que chama-
mos de interação variedade x ambiente. 
Portanto, a escolha correta da variedade 
é de extrema importância, e, em função 
da complexidade dessas interações, é de 
fundamental importância, para a susten-
tabilidade do sistema como um todo, 
que o produtor opte por plantar mais de 
uma variedade, independentemente do 
sistema que ele for utilizar, safra, safrinha 

e/ou adensado, a fim de minimizar o risco 
produtivo na sua propriedade.

Os transgênicos
As variedades são também o supor-
te para inserção das novas tecnologias 
transgênicas (“traits”), que conferem ca-
racterísticas particulares à planta. Essas 
biotecnologias são atualmente de dois 
tipos, conferindo propriedades de re-
sistência a alguns herbicidas ou a inse-
tos-pragas do algodoeiro. A instituição 
regulatória do Brasil, a CTNBio, já liberou 
muitos eventos transgênicos para o al-
godoeiro (tabela 1), porém muitos deles 
anda não estão disponíveis comercial-
mente em variedades adaptadas para as 
condições de Mato Grosso.

Todas essas biotecnologias, presen-
tes “na semente”, estão protegidas por 
patentes, o que leva à obrigação de pa-
gamento de uma taxa tecnológica (ro-
yalties) para o uso desta por parte dos 
produtores, sendo proibido fazer produ-
ção de sementes próprias. 

Outro ponto importante, visando pre-
servar a eficiência desses “traits”, para 
herbicidas e inseticidas, é o respeito 
de certas regras de manejo em campo. 
No caso do uso de “traits” inseticidas, o 
produtor precisa plantar conjuntamen-
te ao talhão transgênico algumas faixas 
com material convencional, chamadas 
de “refúgio”, constituídas de 5 a 20% da 
superfície plantada com variedade con-
vencional manejada especificamente 
(www.planterefugio.com.br). Respeitar 
essas regras é de suma importância para 
a sustentabilidade dessas tecnologias ao 
longo do tempo, mantendo-as efetivas, 
o que é interesse do produtor.

Em 2011/12, as seguintes variedades 
transgênicas foram comercializadas de 
forma expressiva em Mato Grosso.

patricia m. 
coury de 
andrade vilela
IMAmt- Primavera 
do Leste-MT
patriciavilela@
imamt.com.br

Jean louis 
belot
IMAmt- Primavera 
do Leste-MT

camilo de lelis 
morello
Embrapa Algodão
Goiania- GO
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Tecnologia Liberty Link: IMACD 6001LL;          
FM 966LL; FM 951LL
Segundo informações da Bayer, plantas de algo-
doeiro Liberty Link apresentam alta seletividade ao 
herbicida glufosinato de amônio. Portanto, a aplica-
ção desse herbicida em pós-emergência auxilia no 
correto manejo das plantas daninhas que ocorrem 
na cultura do algodoeiro.
•	 Época de Aplicação: pós-emergência da cultura 

e das plantas daninhas.
•	 Estágio das plantas daninhas: folhas largas, 2 a 

4 folhas, e folhas estreitas até primeiro perfilho. 
•	 Dosagem: Liberty 2,0 a 3,5L/ha + Áureo 0,5 L/ha. 

Reaplicar de acordo com a necessidade.

Tecnologia Wide Strike: FM 975WS
Segundo informações da Dow Agro Sciences, plan-
tas de algodoeiro com esses genes apresentam 
resistência aos insetos-pragas Heliothis virescens, 
Pectinophora gossypiella, Spodoptera frugiperda, 
Alabama argillacea.

Tecnologia Boll Gard: DP604Bt; Nuopal
Segundo informações da Monsanto, as variedades 

Bt1 apresentam resistência aos insetos-pragas He-
liothis virescens, Pectiniphora gossypiella, e Alabama 
argillacea.

Tecnologia Bt1+RR: DP555BtRR; Nuopal RR
Segundo informações da Monsanto, essas varieda-
des apresentam conjuntamente duas tecnologias: 
o Bt1 (resistência aos insetos-pragas Heliothis vires-
cens, Pectiniphora gossypiella, e Alabama argilácea) 
e o RR (resistência ao herbicida glifosato). As reco-
mendações de uso de herbicidas são as seguintes:

Aplicações foliares de glifosato até a 4a folha 
completamente expandida (5a folha verdadeira 
com no máximo 2 cm).

Aplicações dirigidas à entrelinha após a 5a folha. 
As aplicações dirigidas não podem atingir as folhas 
do baixeiro. Lavar cuidadosamente o equipamento 
de pulverização (resíduos).

Variedades convencionais e transgênicas 
disponíveis para Mato Grosso
Mato Grosso é caracterizado pela coexistência 
de diversos sistemas de manejo do algodoeiro, o 
sistema convencional, com plantio em dezembro, 

Data/ Empresa Evento Comercial Genes

17/03/2005 Monsanto Bollgard (Evento 531) Gene cry1Ac

21/08/2008 Bayer Liberty Link (Evento LLCotton25) Gene bar (síntese enzima PAT)

18/09/2008 Monsanto Roundup Ready (Evento MON 1445) Gene cp4 epsps

19/03/2009 Dow Agroscience Widestrike 
(Eventos 281-24-236 e 3006-210-23)

Piramidação de 2 eventos
Gene cry1F + Gene cry1Ac

21/05/2009 Monsanto Bollgard II (Evento MON 15985) Gene cry1Ac do Bollgard1 +
Gene cry2Ab2

15/10/2009 Monsanto Bollgard+ Roundup Ready 
(MON 531 x MON 1445)

Piramidação MON531 e MON1445
Gene cry1Ac + cp4 epsps

16/12/2010 Bayer GlyTol (Evento GHB614) Gene 2mepsps (2aa modificados)

17/02/2011 Bayer TwinLink 
(Eventos T304-40 xGHB119)

Piramidação T304-40 e GHB119
Gene cry1Ab + Gene cry2e

16/06/2011 Monsanto RRFlex (Evento MON 88913) 2 genes cp4 epsps ligados

17/08/2012 Monsanto Bollgard II RRFlex 
(Eventos MON15985 +MON 88913)

Piramidação de 2 eventos, 3 genes 
independentes cry1Ac + cry2Ab2 (Bt2)

+ 2 genes cp4 epsps ligados (RF)

Tabela 1. Eventos transgênicos liberados no algodão no Brasil em 1/09/2012 (Fonte: CTNBio, 2012)
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e o sistema de segunda safra, após soja precoce 
ou intermediária. Nesse segundo sistema, pode-se 
distinguir o sistema em espaçamento de 0,76 m e 
o sistema adensado, conduzido com espaçamentos 
inferiores a 0,50 m, e colhidos geralmente com 
máquinas de tipo “stripper”.

Para cada um desses sistemas, o produtor terá 
que escolher a variedade com maior possibilidade 
de se ajustar ao sistema e expressar seu potencial, 
principalmente em função da época de plantio. Nes-
se aspecto, o ciclo da variedade será fundamental.  
Para o Estado de Mato Grosso, atualmente estão 
disponíveis as seguintes variedades, apresentadas a 
seguir, conforme o ciclo:
•	 Variedades tardias: IMACD 8276; FM 993;            

FM 975WS; FMT 701; FMT 709; BRS 269-Buriti; 
BRS 336.

•	 Variedades intermediárias: FM 910; FM 951LL; 
FMT 705; FMT 707; BRS 293; BRS 335.

•	 Variedades intermediárias/precoces:                 
IMACD 6001LL, FM 966LL; IMACV 12.

Nas tabelas a seguir, estão as principais caracterís-
ticas das variedades disponíveis para comercializa-
ção em Mato Grosso, por empresa (tabelas a seguir). 
Ressalta-se que as recomendações de plantio e ma-
nejo devem ser seguidas conforme o indicado pela 
obtentora da variedade. As descrições que seguem 
abaixo foram fornecidas pelas empresas obtentoras 
de cada variedade.
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Figura 1. Varie-
dades convenciona-
is de algodão
(A) Embrapa BRS 
335 (Foto: Camilo 
Morello); (B) IMACD 
8276 (Foto: Jean 
Belot) e (C)  FMT 707 
(Foto: Paulo Aguiar)
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A qualidade das sementes

Aquisição de sementes
Depois de escolhida a variedade, a 
escolha das sementes a serem adqui-
ridas é outra etapa indispensável à 
implantação de uma lavoura de algo-
dão tecnicamente conduzida, consi-
derando-se que, do potencial de pro-
dutividade do algodão, apenas 15,9% 
tem sido atingido no Brasil, e poderia 
ser elevado a 60%. Dentre as variáveis 
responsáveis por essa perda, destaca-
se o uso de sementes de baixa quali-
dade fisiológica. 

As sementes destinadas aos pro-
dutores de algodão devem ser ad-
quiridas de entidades (públicas ou 
privadas) idôneas, devidamente re-
gistradas no Ministério da Agricultu-
ra. É importante que o lote de semen-
tes apresente alta porcentagem de 
germinação e vigor. A qualidade das 
sementes pode ser atestada por Bo-
letins de Análise expedidos por labo-
ratórios credenciados pelo Ministério 
da Agricultura.

Armazenamento de sementes
A capacidade de uma semente manter 
sua qualidade durante o armazenamen-
to depende da longevidade inerente à 
espécie e da sua qualidade inicial.  Vale 
ressaltar que sementes oleaginosas 
como as de algodão apresentam menor 
potencial de armazenamento do que as 
amiláceas, como as de milho, devido à 
menor estabilidade química dos lipídios 
em relação ao amido.

As condições do armazenamento po-
dem modificar o potencial de conservação 
da semente de algodão. O ambiente de ar-
mazenamento deve ser capaz de manter 
as sementes viáveis e vigorosas por longo 
período de tempo, desde a colheita até a 
próxima semeadura para a manutenção 
das qualidades fisiológica e sanitária, mi-
nimizando a velocidade do processo de 
deterioração e o descarte de lotes. Quan-
to mais seco e mais frio, dentro de certos 
limites, maiores serão as possibilidades de 
se prolongar a conservação das sementes.

O potencial de germinação de se-

Semente de boa qualidade garante o sucesso da lavoura

•	 Menor número de sementes é necessário por área plantada.
•	 Emergência de plântulas mais rápida e crescimento mais vigoroso das raízes.
•	 Estabelecimento uniforme do estande, com melhor arranjo espacial e menor 

risco de replantio. 
•	 Plântulas mais tolerantes ao estresse inicial, causado por condições como 

excessiva disponibilidade hídrica e baixa temperatura.
•	 Maior resistência às pragas e às doenças iniciais.
•	 Menor aparecimento de invasoras, pragas e doenças e maior facilidade de 

controle.
•	 Maximização da ação dos demais insumos e fatores de produção.
•	 Maiores números de botões florais e de capulhos, rendimento de fibras, 

rendimento de caroço e rendimento total de 19 a 20% maior.
•	 Redução na incidência de doenças transportadas e transmitidas por sementes, 

causadas por fungos, vírus e bactérias, que reduzem o estande, debilitam 
plantas e causam epidemias.
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mentes de algodão acondicionadas em embala-
gens que permitem a troca de vapor d’água (sacos 
de tela de plástico ou de papel) e armazenadas em 
condições ambientes, é maior em sementes trata-
das com fungicida e, dependendo da qualidade ini-
cial, pode ser preservado por 4 a 12 meses nessas 
condições; porém não vale a pena tratar com fungi-
cidas sementes com baixo nível de vigor. 

Recomenda-se o armazenamento da semente de 
algodão com teor de água abaixo de 10%, por no 
máximo oito meses, em condições de ambiente com 
valores médios de 26˚C e 57% de umidade relativa do 
ar. Nessas condições, sementes de alto vigor podem 
apresentar valores de germinação dentro dos pa-
drões de comercialização até os dez meses de arma-
zenamento; porém, em ambientes com alta umidade 
relativa do ar, a germinação pode ser reduzida pela 
metade após o primeiro mês de armazenamento.

Em câmara fria a 10±2°C e 70±2% de umidade 
relativa do ar, as sementes de algodão podem man-
ter o potencial de produção de plântulas normais 
inicial de 90% no teste de germinação inalterado 
por pelo menos 12 meses.

Portanto, para uma boa conservação das sementes 
nas fazendas, em condição ambiente, é importante:
•	 Secar adequadamente as sementes.
•	 Usar embalagens que permitam a troca de ga-

ses das sementes com o ambiente e impeçam 
o acréscimo de umidade no interior da embala-
gem, mantendo, assim, a umidade interna ade-
quada para um armazenamento seguro.

•	 Armazenar em galpões que sejam dotados de 
características físicas para apresentar valores de 
temperatura e umidade relativa inferiores àque-
les do ambiente externo ao galpão.

•	 Usar estrado de madeira a 10 cm acima do piso. 
A colocação das sacarias sobre o estrado evita 
que umidade proveniente do piso entre em con-
tato direto com as sacarias.

•	 Afastar as pilhas de sacarias de 15 a 30 cm das pa-
redes.

•	 Tratar as sementes para uma melhor conser-
vação.

Avaliação da qualidade das sementes
A avaliação da qualidade das sementes incide so-
bre a quantidade de sementes a usar na semeadura 
e o conhecimento do desempenho das sementes 
em campo e no armazenamento, sob diversas con-
dições ambientais.

Na seleção prévia das sementes usadas para semea-
dura, usam-se normalmente o teste padrão de germina-
ção e testes de vigor complementares, em laboratório, 
com o objetivo de se chegar a decisões mais corretas.

1.  Teste de germinação
Caso o produtor de algodão queira confirmar a 
qualidade do lote de sementes que adquiriu, deve 
remeter a um laboratório, credenciado pelo Mapa, 
para as análises devidas.  Os resultados são registra-
dos no Boletim de Análise de Sementes, e devem 
estar de acordo com os padrões de produção e co-
mercialização de sementes de algodão vigentes, de-
finidos pelo Mapa. Dentre as análises realizadas para 
a emissão do boletim, a de germinação é uma das 
mais importantes e o padrão exigido para sementes 
das categorias C1 e C2 (certificadas), S1 e S2 (semen-
tes não certificadas) é de no mínimo 75%.

O teste de germinação foi desenvolvido para 
proporcionar germinação rápida e completa das 
amostras avaliadas, estimando a porcentagem 
máxima de sementes de uma amostra capaz de 
produzir plântulas normais. Por esse motivo, o 
teste é conduzido em condições ótimas e pa-
dronizadas de disponibilidade de água, aeração, 
temperatura, luminosidade e características do 
substrato. Estas condições constam das Regras 
para Análise de Sementes - RAS (BRASIL, 2009), 
também disponíveis no site do Mapa, visando 
garantir a eficiência do processo de germinação. 
Esse teste tem como objetivo a obtenção de in-
formações para determinar o valor das sementes 
para semeadura em campo e a comparação de 
lotes diferentes.

A temperatura ótima para a germinação de se-
mentes de algodão situa-se entre 28˚C e 36˚C, a 
mínima entre 12˚C e 14˚C e a máxima entre 39˚C e 

Regra básica de armazenamento* 

Período de conservação 
da semente pode dobrar

Para cada unidade por cento (1%), reduzida no teor de 
água da semente.

Para cada 5,5˚C reduzidos na temperatura do ambiente.

*Válida para teores de água entre 5 e 14% e para temperaturas entre 0 e 50˚C.

ampa - Imamt  2012   
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Rolos de papel toalha, 
umedecidos com volume 
de água em mililitro, 
equivalente a 2,5 o peso 
do substrato em gramas

Aspecto das plântulas no rolo de 
germinação

Plântulas normais

Plântulas anormais
Plântula 
infectada

Semente
morta

Teste de germinação

40˚C. Abaixo de 20˚C e acima de 32-34˚C 
a germinação pode decrescer acentua-
damente, dependendo da cultivar.

Por ser padronizado, o teste apre-
senta ampla possibilidade de repeti-
ção dos resultados, dentro de níveis 
razoáveis de tolerância, e alto grau de 
confiabilidade para analistas, produ-
tores de sementes, agricultores e para 
a fiscalização do comércio.

Caso o produtor de algodão queira 
reproduzir o resultado do teste de ger-
minação feito em laboratório no seu 
canteiro, geralmente não encontrará 
os mesmos resultados já que as con-
dições de campo geralmente não são 
totalmente satisfatórias, dada a varia-
ção das condições ambientais.

No entanto, o quadro do teste de 
emergência de plântulas indica as me-
lhores condições para a instalação do 
teste para que se atinjam os melhores 
resultados de emergência, podendo ser 
usado o solo ou areia como substrato. 
No caso de ser utilizado o solo como 

substrato, é importante que se faça o 
tratamento das sementes, e no caso da 
areia, que seja esterilizada, sem a presen-
ça de microrganismos contaminantes.

2. Avaliação do potencial fisiológico 
da semente
O teste de germinação fornece 
informações sobre a capacidade de 
um lote em originar plântulas normais 
em condições favoráveis de campo; 
porém, se a semeadura for realizada 
em condições ambientais desfavoráveis 
o potencial de desempenho do 
lote (relação entre o potencial de 
germinação, o vigor e a qualidade e 
quantidade de patógenos presentes) se 
manifestará e, portanto, a emergência 
de plântulas normais poderá ser inferior 
à determinada em laboratório. 

Os testes de vigor, apesar de não se-
rem obrigatórios pela legislação, forne-
cem informações complementares ao de 
germinação, pois são capazes de detec-
tar, com maior precisão, os avanços da 

Sementes
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deterioração das sementes; por isso, são realiza-
dos com o objetivo de diferenciar lotes com poder 
germinativo semelhantes, indicando aqueles com 
maior ou menor probabilidade de sucesso após 
a semeadura em campo ou durante o armazena-
mento sob diferentes condições de ambiente, am-
pliando o leque de informações disponíveis sobre 
a viabilidade das sementes. Desta forma possibili-
tam maior confiabilidade no momento de se de-
finir o número de sementes a serem distribuídas 
por metro linear, na lavoura e têm se constituído 
em ferramentas de uso cada vez mais rotineiro, 
em programas de controle de qualidade, pela in-
dústria de sementes.

Para avaliar o vigor de sementes de algodão, a 
pesquisa tem indicado como eficientes os testes 
que se baseiam na resistência a estresses (germi-
nação à baixa temperatura, frio, envelhecimento 
acelerado e deterioração controlada) e nas carac-
terísticas bioquímicas (tetrazólio e condutividade 
elétrica). A emergência de plântulas em areia ou em 
campo, pela facilidade de condução, também pode 
ser usada para determinar o valor do lote de semen-
tes para semeadura no campo.

3. Interpretação dos resultados dos 
testes de vigor
Para melhor compreensão do conceito de vigor da 
semente é possível fazer uma analogia com a saúde 
humana. Se compararmos a saúde de duas pessoas 
A e B pelo aspecto da audição, a pessoa A ouve 
melhor e será considerada a mais saudável. Porém, 
a pessoa A apresenta uma deficiência visual e a B 
não. Por isso, se for avaliada a visão, a pessoa B é 
que será a mais saudável. O mesmo acontece com o 
vigor das sementes.

Definição de vigor
O vigor reflete a manifestação de um conjunto de 
características que determinam o potencial para a 
emergência rápida e uniforme de plântulas.

Pela definição, é praticamente impossível um 
único teste indicar com precisão o potencial de de-
sempenho das sementes expostas às mais variadas 
situações no campo, recomendando-se a utilização 
de mais de um teste nos programas de controle de 
qualidade das empresas produtoras de sementes, 
considerando-se que estes só permitem compara-
ção entre os lotes avaliados, sendo muito difícil in-

Teste de emergência de plântulas

Princípio Procedimento Avaliação

Estima o potencial de emergência de plântulas no campo 
se as condições de temperatura e umidade do solo forem 
semelhantes às do teste. Para que a emergência das plântulas 
seja favorecida, o algodão necessita de temperaturas entre 18 
e 30˚C e valores de demanda hídrica de 25 mm por dia.  Alta 
disponibilidade hídrica e baixa temperatura proporcionam 
menor desempenho germinativo em lotes de sementes de 
algodoeiro, além de afetar negativamente a emergência das 
plântulas.

Conduzido em condições ambientes, 
em solo com 400 sementes, semeadas 
no espaçamento de 1m x 0,05 m e 
profundidade de 0,02 m, distanciadas 
de 0,02 m entre si. Também pode ser 
realizado em caixas contendo areia, 
umedecida com volume de água 
equivalente a 70% da capacidade de 
retenção.

Determina-se a 
porcentagem de 
plântulas emersas.

   

Caixa com areia Plântulas aos 15 dias da instalação
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Germinação à baixa temperatura

Princípio Procedimento Avaliação

Baixas temperaturas, no 
início da germinação, 
são prejudiciais ao 
desenvolvimento das 
plântulas. Dependendo 
do potencial fisiológico, a 
semente apresentará resposta 
diferenciada, em temperatura 
de germinação abaixo da 
ótima.

Germinação de 200 sementes, a 18˚C, 
em ausência de luz durante sete dias, 
distribuídas em rolos de papel toalha, 
umedecidos com volume de água 
equivalente a 2,5 vezes o peso do 
papel. A diferenciação de lotes pode 
ser melhor em substrato umedecido 
com volume de água correspondente 
a 40% da capacidade de retenção de 
água do substrato.

Considera-se como vigorosas 
as plântulas normais que atin-
giram 4 cm de comprimento. 
Avalia-se a porcentagem 
dessas plântulas. Os com-
primentos de raiz e da parte 
aérea também são avaliações 
eficientes.
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Teste de envelhecimento acelerado

Princípio Procedimento Avaliação

Exposição das sementes 
à temperatura elevada e 
alto grau de umidade do 
substrato desencadeia 
a germinação, 
mas não permite o 
desenvolvimento do 
embrião, acelerando a 
deterioração. O melhor 
lote é o que mais resiste 
a tais condições. 

200 sementes são distribuídas em camada única, 
sobre tela de alumínio ou de nylon em caixas 
de germinação adaptadas (gerbox), tendo 
no fundo 40 ml de água, e mantidas em uma 
das combinações de temperatura / período de 
tempo (41°C/41h ou 72h; 42°C/60h ou 72h). Em 
seguida, as sementes são submetidas ao teste de 
germinação a 25˚C por quatro dias. Também é 
possível usar uma solução saturada de NaCl no 
fundo do gerbox, no lugar da água e 41°C/48h 
para o envelhecimento.

Avalia-se a porcentagem 
de plântulas normais.

Semente mortaPlântula infectadaPlântula anormalPlântulas normais

Gerbox adaptado
Sementes antes do 
envelhecimento

Sementes após o 
envelhecimento

Germinação após o envelhecimento

Realização do teste de envelhecimento
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Teste de deterioração controlada

Princípio Procedimento Avaliação

A exposição das sementes com alto teor de 
água à temperatura elevada acelera a dete-
rioração. O melhor lote é o que mais resiste 
a tais condições.

200 sementes com teor de água ajustado para 15 ou 20% 
são colocadas em banho-maria por 24 ou 48 horas a 41 
ou a 40°C, respectivamente. Em seguida, as sementes são 
submetidas ao teste de germinação a 25˚C por quatro dias.

Avalia-se a porcent-
agem de plântulas 
normais.

Teste de frio

Princípio Procedimento Avaliação

 A exposição das sementes à baixa temperatura e 
ao alto grau de umidade do substrato desencadeia 
o processo de embebição, mas não permite o 
desenvolvimento do embrião. O lote que melhor 
resistir a tais condições é o de maior potencial 
fisiológico.

200 sementes são distribuídas em rolos de papel 
toalha, umedecidos com volume de água equiv-
alente a 2,5 vezes o peso do papel e são mantidas 
a 10˚C por cinco dias e, a seguir, a 25˚C por três 
dias.

Avalia-se a porcent-
agem de plântulas 
normais.

Teste de condutividade elétrica

Princípio Procedimento Avaliação

O valor da condutividade elétrica é medido em 
função da quantidade de lixiviados na solução 
de embebição das sementes. Com a deterioração, 
há maior lixiviação dos constituintes de sementes 
embebidas em água, devido à perda da 
integridade das membranas celulares, resultando 
no aumento da condutividade elétrica da solução.

 Quatro repetições de 50 sementes, 
pesadas com duas casas decimais, são 
colocadas para embeber em 75 ml de 
água destilada e mantidas a 25°C por 
24h. A combinação de 25 sementes /75ml 
de água destilada /20˚C/24h, também é 
recomendada.

A condutividade elétrica 
da solução é medida em 
condutivímetro, com resultados 
expressos em µS.cm-1g-1. Baixa 
condutividade significa maior 
vigor e alta condutividade, menor 
vigor.

Condutivímetro
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Teste de tetrazólio

Princípio Procedimento Avaliação

Fundamenta-se na 
alteração da coloração 
dos tecidos em presença 
de solução de sal 
de tetrazólio, que é 
reduzido pelas enzimas 
desidrogenases dos 
tecidos vivos, resultando 
num composto de 
coloração vermelho 
carmim (formazan). 
Tecidos mortos ficam 
descoloridos. 

100 sementes são pré-
embebidas em água a 25°C 
por 14-16h. Remove-se 
o tegumento e faz-se a 
imersão em solução de sal 
de tetrazólio a 0,1%, a 30°C 
por aproximadamente 4h. 
A solução é drenada e as 
sementes lavadas em água 
corrente e mantidas em 
água durante a avaliação.

A avaliação da viabilidade e do vigor baseia-
se na coloração, local e extensão do dano, 
interno ou externamente nas sementes 
(mecânicos, insetos e por umidade). As 
sementes são distribuídas em classes de 1 
a 8. Classes 1 a 3: sementes vigorosas; 1 a 
5: sementes viáveis; acima de 5: sementes 
inviáveis. O potencial de viabilidade é 
informado em porcentagem e é calculado 
através do somatório das sementes incluídas 
nas classes de 1 a 5 e o vigor, pelo somatório 
das sementes incluídas nas classes de 1 a 3. Os 
tipos de danos também são informados. 
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Sementes inviáveis

Sementes viáveis

Percevejo Umidade

Tecido
morto

Tecido
vivo

Danos
mecânicos
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ferir sob o comportamento desses lotes em condi-
ções de campo. São úteis para diferenciar lotes com 
porcentagens de germinação semelhantes.

Tomando-se o exemplo apresentado na tabela 
1, observa-se que os cinco lotes analisados aten-
dem ao padrão de comercialização, pois possuem 
potencial de germinação superior a 75%. Não há 
padrões definidos para os demais testes, por isso 
eles são usados para complementar as informa-
ções do teste de germinação.

Quanto ao teste de tetrazólio, os valores de via-
bilidade das sementes obtidos nesse teste devem 
ser próximos aos de germinação, sendo aceitável 
uma diferença de até 5 pontos percentuais a mais 
para os valores do teste de tetrazólio. Diferenças 
maiores do que esta geralmente refletem a infec-
ção das sementes por fungos que se desenvolvem 
na semente durante o processo de germinação, 
prejudicando-a.

Por esse motivo, para soja, foi idealizado pe-
los pesquisadores da Embrapa Soja um sistema 
denominado de Diagnóstico Completo, para ser 
usado no programa de controle de qualidade das 
empresas produtoras de sementes, abrangendo 

os testes de germinação, tetrazólio (avaliação da 
viabilidade, vigor e danificações mecânicas, cau-
sadas por percevejos e por deterioração de umi-
dade) e de sanidade, de forma que o do tetrazólio 
indica o grau de deterioração e qualidade fisioló-
gica das sementes, o de sanidade, a associação, 
principalmente de fungos, a estas sementes, e o 
de germinação, a expressão do potencial de ger-
minação associado ao desenvolvimento de fun-
gos presentes nas sementes.

Além disso, mais do que 10% de sementes com 
perda de viabilidade (classes 6 a 8) devido aos 
danos mecânicos, causados por percevejos e por 
umidade identificados no teste de tetrazólio, po-
dem indicar problema muito sério.

Sanidade e tratamento das sementes
A qualidade sanitária das sementes de algodão 
também é de extrema importância para obtenção 
de estande adequado e assegurar uma boa produ-
tividade da lavoura, evitando-se a ocorrência de 
doenças cujos agentes causais são transmitidos 
pelas sementes, como a murcha de fusarium ou 
fusariose (Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum), 

Lote Germinação (%) Teste de Frio (%) Envelhecimento 
acelerado (%)

Condutividade 
Elétrica 

(µS.cm-1g-1)

Emergência de 
Plântulas em 

campo (%)

1 95 69 76 63,01 86
2 88 76 67 81,20 77
3 88 71 62 81,85 79
4 87 75 70 73,88 83
5 88 60 58 85,68 76

Tabela 1. Avaliação da qualidade fisiológica de sementes de algodão, por diferentes métodos

Considerando-se o conjunto das informações da tabela 1, verifica-se que:

•	 O lote 1 é o de maior vigor e apenas o teste frio não indicou a superioridade deste lote em relação aos demais. Se 
tivesse sido adotado apenas este teste, a informação sobre o vigor não seria precisa. 

•	 Embora o lote 5 possuísse potencial de germinação semelhante ao dos lotes 2, 3 e 4, todos os testes de vigor 
revelaram o menor potencial fisiológico daquele lote em comparação aos demais.

•	 Os lotes 2, 3 e 4 foram classificados como os de vigor intermediário.
•	 O lote 4 foi o que apresentou o menor valor de germinação; porém todos os demais testes o classificaram como 

mais vigoroso do que os lotes 2, 3 e 5.
•	 Neste exemplo, os testes de envelhecimento acelerado e de condutividade elétrica foram os que forneceram 

resultados comparativos entre os lotes que melhor se relacionaram com os de emergência de plântulas em cam-
po. Vale lembrar que menores valores de condutividade elétrica refletem a maior integridade das membranas 
celulares e, portanto, maior vigor.
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mancha angular (Xanthomonas axono-
podes pv. malvacearum) e a ramulose 
(Colletotrichum gossypii var. cephalos-
porioides), dentre outras. Ainda, fungos 
como Aspergillus spp. e Penicillium spp. 
podem se associar às sementes no ar-
mazenamento.

Embora haja padrões de campo para 
estas doenças, com tolerância zero, sen-
do obrigatório o arranquio e queima 
das plantas doentes, não há padrões 
definidos pelo Mapa para a detecção 
destes patógenos em sementes de al-
godão analisadas em laboratório. Desta 
forma, as análises de sanidade não são 
obrigatórias para a comercialização das 
sementes. Por esse motivo, são realiza-
das apenas por solicitação do produtor 
de sementes, interessado no controle 
de qualidade ou por agricultores que te-
nham interesse em conhecer estas infor-
mações.

O método mais usado para a detec-
ção de fungos é o do papel de filtro 
(“blotter test”) e os resultados são in-
formados em porcentagem de semen-
tes em que foi constatada a presença 
de determinado patógeno. Com base 
nestes resultados, o produtor de al-
godão pode tomar decisões quanto à 
realização de um tratamento com um 
fungicida específico para o controle de 
determinado fungo e quanto à comer-
cialização ou não do lote analisado.

O tratamento de sementes com fun-
gicidas e inseticidas, registrados para 
sementes de algodão, tem sido adotado 
rotineiramente pelos agricultores, uma 
vez que as sementes tratadas apresen-
tam melhor conservação. Além do con-
trole químico exercido sobre os micror-
ganismos transmitidos pelas sementes, 
os produtos químicos têm ação residual 
que protege as sementes e as plântulas 
contra a invasão de microrganismos do 
solo e do armazenamento (Aspergillus 
spp. e Penicillium spp.), principalmente 
quando as condições externas não são 
favoráveis à germinação, ao crescimento 
e à conservação. 

Os produtos para o tratamento de 
sementes devem ser escolhidos pelo 
agricultor, sempre orientado por um 
agrônomo responsável, com base na 
incidência de pragas e doenças que 
ocorrem na região de cultivo, com o 
intuito de obter o melhor controle 
possível, bem como uma boa relação 
custo-benefício. Escolhidos os produ-
tos, é importante que se regulem os 
equipamentos de distribuição e ho-
mogeneização da mistura sobre as se-
mentes para garantir a uniformidade 
do recobrimento e a máxima eficiên-
cia dos produtos. Também se deve dar 
a máxima atenção no preparo da cal-
da, pois problemas de subdosagens 
de produtos poderão reduzir o tempo 

Fungo de armazenamento em sementes de algodão
 

 

Aspergillus sp. Aspergillus sp.            Rhizopus sp.
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de atuação deles em campo, o que demanda-
rá aplicações antecipadas de defensivos para o 
controle de pragas e doenças. Por outro lado, 
a superdosagem de produtos químicos no tra-

tamento de sementes, além de elevar o custo 
pelos produtos, também pode ocasionar pro-
blemas de fitotoxicidade no período de emer-
gência e desenvolvimento das plântulas.
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Implantação da cultura

1. Época de semeadura
Dentre as espécies vegetais cultivadas, 
o algodoeiro (Gossypium hirsutum L. r. 
latifolium Hutch.) é uma das mais exi-
gentes no que se refere à época de se-
meadura. A época de semeadura exerce 
influência sobre a quantidade produzi-
da, sobre a qualidade da fibra, sobre a 
incidência de pragas e duração de cada 
fase fenológica e consequentemente o 
ciclo do algodoeiro.

Em trabalhos desenvolvidos em Mato 
Grosso, fica evidente a queda da produti-
vidade de fibra com o atraso da época de 
semeadura (figura 1). Estes dados estão 
em acordo com vários outros resultados 
obtidos em diferentes ambientes produ-
tivos no Estado de Mato Grosso.

Em outro trabalho, utilizando oito 
cultivares, em quatro épocas de semea-
dura (09/12; 13/01; 31/01 e 11/02), inde-

pendentemente do espaçamento entre 
fileiras, para todas as cultivares, a produ-
tividade de algodão em caroço decres-
ceu significativamente com o atraso da 
época de semeadura.

Entre as características tecnológicas da 
fibra (intrínsecas), comprimento, uniformi-
dade de comprimento e índice Micronaire 
estão entre as mais afetadas negativamen-
te pela época de semeadura.

Dentre os fatores que interferem na 
produtividade do algodoeiro e na quali-
dade da fibra destacam-se a temperatura 
e a umidade. Pode-se considerar como 
ideais para obtenção de elevadas produ-
tividades e fibras de boa qualidade tem-
peraturas diurna de 30ºC e noturna de 
22ºC. Temperaturas noturnas menores 
que 22ºC podem interferir negativamen-
te, por exemplo, no índice Micronaire 
através de falta de maturidade. 

Fernando 
mendes lamas
Embrapa 
Agropecuária Oeste 
Dourados- MS
lamas@cpao.
embrapa.br

ruy seiji 
Yamaoka
IAPAR
Londrina- PR

Figura 1. Efeito da época de semeadura sobre a produtividade de fibra (kg/ha) em Nova Ubi-
ratã-MT (Fonte: Belot e Campelo Junior, 2010)
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Indicação de época de semeadura
Considerando-se que o algodoeiro é cultivado em 
Mato Grosso na sua totalidade sem irrigação, ou 
seja, na dependência total de precipitação pluvio-
métrica, esta é fator preponderante para definição 
da época de semeadura. Em trabalhos desenvolvi-
dos no extremo sul, na divisa com a Bolívia e Mato 
Grosso do Sul, a estação chuvosa vai de meados de 
outubro a meados de março; nas regiões sul e les-
te de Mato Grosso, a estação chuvosa vai de final 
de outubro a final de março; na região central, de 
outubro a meados de abril, e na região norte, de 
final de setembro a final de abril. Com base nestas 
informações, fica evidente que para cada uma das 
regiões vai haver uma época de semeadura em que 
a probabilidade de prejuízos por déficit hídrico é 
menor. 

Com base na disponibilidade hídrica, alguns 
trabalhos indicam como a melhor época para a 
semeadura do algodoeiro em Mato Grosso até o 
final de janeiro. Cabe destacar que, na microrre-
gião de Rondonópolis e Tesouro, em semeaduras 
realizadas em janeiro, é grande a probabilidade de 
ocorrência de déficit hídrico na fase em que o algo-
doeiro mais necessita de água. A partir do início do 
florescimento até a maturação dos frutos é a fase 
fenológica em que o algodoeiro é mais sensível a 
períodos de estresse hídrico.

De acordo com a Portaria nº. 185/2012 do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), publicada no Diário Oficial da União em 
04/09/2012, em Mato Grosso a época de semea-
dura do algodoeiro de forma a minimizar os riscos 
decorrentes de eventuais períodos de déficit hídri-
co considera o tipo de solo, o ciclo da cultivar e a 
região do Estado. Assim, para a maioria dos municí-
pios admite-se a semeadura até 31/01. Para Campo 
Verde e Sorriso, de acordo com a política de zonea-
mento de risco climático, considerando solos argi-
losos e cultivares de ciclo longo (mais de 160 dias 
da emergência à maturação fisiológica) a semea-
dura deve ser realizada entre 01/12 e 31/01.

O zoneamento de risco climático é estabelecido 
considerando-se a probabilidade da ocorrência de 
déficit hídrico na fase crítica do desenvolvimento do 
algodoeiro, compreendido entre 60 e 100 dias após 
a emergência. Entretanto, deve-se considerar tam-
bém que longos períodos de chuva, especialmen-
te após o início do florescimento, podem interferir 

negativamente na produtividade do algodoeiro. As-
sim, deve-se evitar a semeadura antes de dezembro, 
caso seja necessário por questões estratégicas deve 
ser dada preferência para cultivares de ciclo longo. 

Com base no exposto deve ser levado em con-
sideração o momento do início da semeadura do 
algodoeiro:

1. Realizar a semeadura até 31/01.
2. Iniciar a semeadura utilizando cultivares de ci-

clo mais longo (Grupo III) e terminar, preferen-
cialmente, com cultivares de ciclo mais curto 
(Grupo II). Nenhum dos detentores de cultiva-
res de algodoeiro apresentou para o ano agrí-
cola de 2012/2013 cultivares pertencentes ao 
Grupo I - precoces (ciclo inferior a 140 dias).

3. Para o início da semeadura, deve ser respeitado 
o vazio sanitário (período em que não deve ha-
ver algodoeiro no campo), que é estabelecido 
anualmente através de portaria da Seder/Indea.

Dentro de uma visão de sistema de produção, o 
algodoeiro pode ser a espécie a ser semeada ime-
diatamente após a colheita da soja; para isto faz-se 

Figura 2. Precipitação provável (75% de probabilidade de ocor-
rência) para o segundo decêndio de abril, nas 7 principais micror-
regiões produtoras de algodão de Mato Grosso (Fonte: Fietz et al., 
2009)
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necessária a semeadura de cultivares de 
soja precoce, semeadas no início do pe-
ríodo recomendado. Para evitar os pro-
blemas advindos da monocultura, não 
se recomenda para uma mesma área to-
dos os anos a sequência soja–algodão. É 
prudente, pelo menos a cada dois anos, 
que após a colheita da soja seja realiza-
da a semeadura de milho. Com tal pro-
cedimento aumenta-se a diversidade do 
ambiente produtivo, evitando-se com 
isto as consequências perversas da mo-
nocultura. 

2. Espaçamento e densidade
A produtividade do algodoeiro, dentre 
outros fatores, depende da população 
de plantas por unidade de área. Quanto 
maior a população numa mesma unida-
de de área, maior vai ser a competição 
entre indivíduos por fatores do meio 
(água, luz e nutrientes). Assim, conside-
rando-se as características do algodoei-
ro, vai haver uma população de plantas 
em que a produtividade seja máxima. 
Esta, por sua vez, depende do espaça-
mento entre fileira e da densidade de 
plantas.

A arquitetura das plantas (posição 
dos frutos nos ramos e número de frutos 
por planta) é influenciada pelo espaça-
mento e pela densidade. Em condições 
de alta população, verifica-se redução 
do número de frutos por planta; entre-
tanto, tem-se um aumento do número 
de frutos por área, o que leva ao equilí-
brio da produção. Em diversos trabalhos, 
verificou-se redução na altura das plan-
tas, no número de nós da haste princi-
pal, nas biomassas foliar e vegetativa e 
no número de capulhos por planta com 
a redução do espaçamento entre fileiras. 
As atividades fisiológicas do algodoeiro, 
em especial a fotossíntese, são altamen-
te influenciadas pelo arranjo de plantas, 
sendo menor em condições de popula-
ção muito alta, devido, principalmente, 
à limitação de penetração de luz ao lon-
go do dossel vegetal. Sob condições de 
densidade elevada, a perda de produ-

ção individual é superior ao ganho com 
o aumento do número de plantas por 
área, devido a limitações impostas pela 
alta competição entre indivíduos.

A manipulação do arranjo espacial 
das plantas, através de variações no es-
paçamento entre fileiras e na densidade 
de plantas, é uma estratégia a ser utiliza-
da visando maximizar a produtividade 
física e qualidade da fibra.

Espaçamento entre fileiras
O espaçamento adequado é aquele em 
que há melhor aproveitamento do solo e 
da radiação solar, isto é, as distâncias en-
tre fileiras e entre plantas que proporcio-
nam, na mesma área, maiores produtivi-
dades. Nos Estados Unidos, em trabalhos 
comparando 7, 9, 11, 13 e 15 plantas/m2, 
independentemente do espaçamento 
entre fileiras, a melhor população esti-
mada, considerando-se a produtividade 
de fibra, foi de 11,5/ m2. 

No Brasil, os espaçamentos entre fi-
leira mais utilizados são os de 0,45; 0,76 
e 0,90 m. Os efeitos do espaçamento so-
bre a produtividade de fibra vão depen-
der da cultivar, da fertilidade do solo, da 
época de semeadura e do manejo de 
regulador de crescimento. Em trabalho 
desenvolvido em 2012 em Mato Grosso 
do Sul com oito cultivares, verificou-se 
maior produtividade no espaçamento de 
0,45 m em relação ao de 0,90 m, exceto 
para a cultivar FM 993 na duas primeiras 
épocas de semeadura. Em outros traba-
lhos desenvolvidos durante três anos, 
em três locais, utilizando quatro espaça-
mentos entre fileiras (0,30; 0,60; 0,90 e 
1,20 m), quatro densidades (4; 8; 12 e 16 
plantas/m) e quatro cultivares, concluiu-
se que o efeito do espaçamento entre fi-
leiras varia significativamente com a cul-
tivar. Considerando-se apenas o aspecto 
quantitativo na maioria dos trabalhos de 
pesquisa realizados no Brasil e em outros 
países, verifica-se aumento da produtivi-
dade de fibra com a redução do espaça-
mento entre fileiras. Entretanto, estes re-
sultados variam grandemente em função 
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principalmente da cultivar e da densidade.
Do ponto de vista prático, a definição do espaça-

mento a ser utilizado depende muito mais de má-
quinas e equipamentos disponíveis na proprieda-
de, para realização das operações mecânicas que a 
cultura exige, inclusive e principalmente a colhei-
tadeira. 

Dentre diversos utilizados mundialmente, os es-
paçamentos estão convencionados como:
•	 Ultra Narrow Row (UNR) ou Ultraestreito – espa-

çamento de 0,19 a 0,38 cm.
•	 Narrow Row (NR) ou Adensado – espaçamento 

de 0,38 a 0,45 cm.
•	 Convencional – espaçamento superior a 0,75 cm.

Para as condições do cerrado mato-grossense, 
em função de colheitadeiras existentes, o espa-
çamento mais utilizado é o Convencional, de 0,76 
a 0,90 m entre fileiras. Neste caso recomenda-se 
a utilização de cultivares de porte mais alto, com 
altíssima tecnologia de produção para atingir alta 
produtividade e excelente qualidade de fibras.

O uso de espaçamento “Adensado” em Mato 
Grosso é recente, com ajuste tecnológico em cur-
so, necessitando ainda de muitos estudos e adap-
tações. Vários são os espaçamentos que podem 
ser utilizados no cultivo de algodoeiro Adensado 
ou mesmo o Ultraestreito. Foram diversos estudos 
realizados para definição deste espaçamento, con-
tudo, na prática, o que prevalece é o espaçamento 
de 0,45 a 0,50 m, em função do aproveitamento de 
máquinas e equipamentos utilizados no cultivo da 
soja, presentes na maioria das propriedades que 
cultivam o algodão. 

Para realizar a colheita do adensado com colheitadei-
ra “stripper”, com plataforma de pente (figura 3a), como 
a colheita é realizada transversalmente à linha de 
plantio, não existe limitação quanto ao espaça-
mento, desde que os demais fatores de produção 
sejam bem controlados. No caso depende mais da 
disponibilidade de equipamento para semeadura e 
também de ajuste de demais fatores de produção, 
como a densidade de plantas, variedades e condi-
ções locais de campo.

Para a colheitadeira “stripper”, com platafor-
ma de escova (figura 3b), como a colheita é rea-
lizada no sentido da linha de plantio, o espaça-
mento é definido com base na distância entre as 
unidades de escova distribuídas na plataforma. 
As poucas colheitadeiras de escovas existentes 
utilizam espaçamento de 50 cm.

Figura 3. Colheitadeiras “stripper” de pente (A) e de escova (B)  
para algodão “Adensado”(Fotos:  Emilio Pereira e Ruy Yamaoka)

Figura 4. Colheitadeira John Deere, com sistema 
PRO-12 VRS (Foto: Ruy Yamaoka)

A

B
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É possível realizar a colheita de al-
godão adensado com colheitadeira no 
sistema “picker”, de fusos, utilizando 
sistema usado na colheitadeira da John 
Deere, modelo PRO-12 VRS (figura 4), 
que foi a primeira colheitadeira introdu-
zida no Brasil, para colheita do adensa-
do. Trata-se de uma colheitadeira que 
possui unidades de colheita a cada 76 
cm e colhe algodão plantado com es-
paçamento de 38 cm, entre linhas, cor-
tando-se uma linha de plantas e direcio-
nando-as dentro da unidade de colheita 
de outra linha para efetuar a colheita. 
Como a colheita é realizada pelos fusos, 
igual à colheitadeira “picker” conven-
cional de fusos, a qualidade de algodão 
colhido neste sistema é semelhante à do 
convencional, porém com o custo eleva-
do (tanto para aquisição da colheitadei-
ra como na manutenção e reposição de 
peças). A vantagem do sistema está na 
elevada capacidade de colheita, em fun-
ção da velocidade de deslocamento (5 a 
6,5 km/hora), e também pela qualidade 
de algodão colhido, com menos impu-
rezas quando comparado com outros 
sistemas “stripper”. Trata-se de um siste-
ma em destaque atualmente, existindo, 
portanto, indústrias que estão desen-
volvendo plataformas semelhantes para 
adaptar às colheitadeiras convencionais.

Na utilização de espaçamentos aden-
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sados (0,38 a 0,45 m) deve-se dar prefe-
rência a cultivares de porte mais baixo, 
dispor de máquinas adequadas para a 
colheita de algodão neste sistema de 
produção. Para o manejo com regulador 
de crescimento, considerar que o ideal é 
que a altura das plantas na colheita não 
deve ser superior a 1,5 vez o espaçamen-
to entre fileiras.

Densidade
A densidade se refere ao número de 
plantas por metro de fileira. Cabe des-
tacar que mais importante do que o 
número de plantas por unidade de 
comprimento é a regularidade entre 
plantas dentro da linha de semeadu-
ra. O algodoeiro é uma espécie com 
relativa capacidade de se ajustar a 
eventuais falhas, devido a sua elevada 
plasticidade morfológica. A densidade 
de semeadura ideal é aquela que alia 
a máxima utilização dos recursos am-
bientais com mínima competição entre 
as plantas por estes recursos.

Em trabalhos desenvolvidos em 
2005, verificou-se que a interação entre 
espaçamento versus densidade é signi-
ficativa, onde os melhores resultados 
foram obtidos nos espaçamentos mais 
estreitos nas menores densidades. 

Agronomicamente a densidade de 
plantas do algodoeiro afeta diversos fa-
tores que podem interferir na produção.

Diversos estudos realizados sobre o 
desenvolvimento de plantas concluí-
ram que, quanto maior a população 
de plantas por área, menor a altura fi-
nal de plantas. Na maioria dos estudos 
realizados envolvendo a densidade de 
plantas, o seu aumento reduziu a al-
tura final de plantas e elevou a altura 
de inserção do primeiro ramo frutífero, 
sendo este último fator eventualmente 
muito importante para o sistema aden-
sado, facilitando a colheita no sistema 
“stripper”. 

Em outros estudos agronômicos, foi 
verificado que, quanto maior a densi-
dade, maior é o Índice de Área Foliar 

Figura 5. 
Regularidade 
de distribuição 
de plantas na 
linha (Foto: Ruy 
Yamaoka)
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(IAF) durante o ciclo do algodoeiro, e menor o 
diâmetro do caule provocado pelo estiolamen-
to das plantas. Independentemente do espa-
çamento e da densidade, o número de ramos 
vegetativos não é alterado, enquanto que o nú-
mero de ramos frutíferos e o número de internó-
dios diminuem com o aumento da população de 
plantas por área.

Em condições de menor competição entre plan-
tas e maior penetração de luz no dossel, seja em 
menor densidade de plantas na linha, o algodoeiro 
prioriza a produção de fibras. O número de capu-
lhos por planta diminui à medida que a densidade 
de plantas for aumentada.

Quanto à produção, avaliando o efeito da den-
sidade populacional do algodoeiro, alguns autores 

verificaram que as variáveis rendimento de plu-
ma, peso de 1 capulho e número de estruturas por 
metro, não sofrem influência quando a densidade 
populacional varia entre 3 e 12 plantas por metro. 
Somente a variedade FM 966 responde positiva-
mente ao aumento de densidade para produtivi-
dade de fibras. Em outros estudos, concluiu-se que, 
nos espaçamentos de 0,45 e 0,90 m, as densidades 
de 6 e 10 plantas m-1 não apresentaram diferenças 
na produtividade do algodoeiro.

Geralmente, as características intrínsecas da fi-
bra são pouco influenciadas pela densidade, o con-
trário se verifica com a porcentagem de fibra, que 
normalmente é menor nas maiores densidades. O 
índice micronaire pode aumentar com a redução 
de número de plantas.

No conjunto de informações para cultivares disponíveis, recomenda-se o espaçamento entre fileiras 
de 0,70 a 0,90 m com densidade de 6 a 12 plantas m-1. Para plantas de porte mais alto, a densidade 
não deve ser superior a 8 plantas por m-1. Para cultivo adensado (espaçamento de 0,38 a 0,45 m-1) 
maiores densidades são adequadas para cultivares de porte mais baixo e em solos arenosos.
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Crescimento do algodoeiro

O algodoeiro, sendo uma planta pe-
rene, apresenta crescimento vegeta-
tivo e reprodutivo concomitantes, no 
entanto, é necessário que eles ocor-
ram de modo balanceado. Na tabela 1 
encontra-se uma estimativa do valor 
de cada posição produtiva da planta.

A maior parte da produção, ou seja, 
88% do valor do algodão produzido, 
está entre os nós 7 e 15 da planta. Isso 
mostra a enorme importância em se 
ter uma lavoura que fixe, e não perca, 
as primeiras posições do baixeiro. 

A temperatura influencia forte-
mente o crescimento da planta e es-
tudos já foram feitos para determinar 
a exigência em temperatura para cada 
fase do crescimento do algodoeiro. As 
exigências térmicas, e portanto o ci-
clo da cultura, podem ser estimadas. 
Na tabela 2 encontra-se a estimativa 
de ciclo para variedades do tipo da 
Delta Pine 90, para algumas regiões 

do Brasil. Trata-se de uma estimativa 
com base nas temperaturas ocorridas 
nos últimos 30 anos, de modo que, 
em cada ano em particular, o ciclo vai 
variar, dependendo da temperatura 
daquele ano e microrregião em parti-
cular. 

UC - Unidades de Calor acumuladas, 
calculada por: 

UC =      ([(T - t)/2] - 15) onde:
T - Temperatura máxima diária
t - Temperatura mínima diária
15 (oC): temperatura base

1. Fenologia do algodoeiro
A cultura do algodão necessita de mo-
nitoramento constante com vistas ao 
controle de pragas e doenças, reali-
zação de operações de adubação em 
cobertura ou foliar, aplicação de regu-
ladores de crescimento e maturadores 
ou desfolhantes. Marur e Ruano, em 

Nó Produção de fibra (kg ha-1) Valor da produção (US$ ha-1)

1ª posição 2ª posição 3ª posição % 1ª posição 2ª posição 3ª posição %

6 111 41 6 171 63 6

7 263 406

88

8 131 162 206 249

9 128 41 197 63

10 120 108 185 165

11 220 54 44 339 83 67

12 213 215 328 332

13 53 50 88 116 108

14 133 288

15 76 64 116 99

16 132 6 284 6

Total 1582 654 128 2359 2556 1036 193 3785

% 67 28 5 100 67 28 5 100

Tabela 1. Produção de fibra e valor da produção de algodão estratificada na planta,  experimento 
com a variedade ITA 90, em Pederneiras-SP, produtividade de 360 @ha-1, espaçamento de 0,90 m e 
população de 88.000 plantas ha-1. (Preço de US$ 0,70 lb-1)
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2001, desenvolveram a “Escala do Algodão”, ou 
seja, um sistema de identificação de estádios de 
desenvolvimento do algodoeiro. O ciclo do algo-
doeiro é dividido em 4 fases: fase vegetativa (V), 
formação de botões florais (B), abertura de flores 
(F) e abertura de capulhos (C).

Fase vegetativa
V0 – vai da emergência da plântula até o momento 
em que a nervura principal da primeira folha ver-

dadeira alcança 2,5 cm de comprimento (figura 1).
V1 - do final de V0 até que a segunda folha alcance 
2,5 cm de comprimento.
V2 - do final de V1 até que a nervura central da ter-
ceira folha atinja 2,5 cm.
V3–Vn – segue-se o mesmo critério.

Fase formação de botões florais
B1 -  inicia-se quando o primeiro botão floral se tor-
na visível (figuras 2).

Tabela 2. Número de Graus-Dia  e dias calculados para o ciclo do algodoeiro em três regiões algodoeiras do Brasil, con-
siderando-se as médias de temperatura dos últimos 30 anos. Considerada semeadura em 15 de dezembro e emergência 
em 21 de dezembro

MT MT BA

Graus-Dias* Sudeste Meio-Norte Oeste

oC    Dias  

Emergência ao primeiro botão 360 31 34 36

Primeiro botão à primeira flor 270 22 26 27

Primeira flor ao primeiro capulho 620 58 67 63

Emergência ao primeiro capulho 1350 115 135 133

Flor branca no quinto nó à colheita 620 64 64 69

Emergência à colheita 1970 179 199 202

Figura 1. Estádios vegetativos do algodoeiro, segundo escala de Marur e Ruano (2001). (Desenho original de 
Maria G. Y. Sonomura). Fase V.  O ponto de mudança é determinado pelo comprimento da folha: 2.5 cm

* Ver cálculo de Unidades de Calor (UC), na página ao lado.
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Figura 2.  Fase de 
botões florais do al-
godoeiro, segundo a 
escala de Marur e Ru-
ano (2001). (Desenho 
original de Maria G. 
Y. Sonomura). Fase 
B. O ramo frutífero 
onde surge o botão 
floral na primeira 
posição caracteriza 
o estádio correspon-
dente

Figura 3. Fase de 
florescimento do 
algodoeiro, segundo 
a escala proposta 
por Marur e Ruano 
(2001). (Desenho 
original de Maria 
G. Y. Sonomura). 
Fase F. - O ramo 
no qual se abre a 1a 
flor caracteriza-se 
estádio F

Figura 4. Planta de algodão no estádio F5, de acordo com a escala de Marur e Ruano 
(2001). (Desenho original de Maria G. Y. Sonomura). Estádio F5 - O estádio pode ser 
determinado mesmo com a ocorrência de queda do botão ou flor (shedding), tomando-
se outras estruturas como referência. Ex: embora, nesta figura, não exista mais a estrutura 
que caracteriza F5, é possível definir o estádio tomando-se a segunda estrutura do 
terceiro ramo e a terceira estrutura do primeiro ramo
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Figura 5. Plantas de algodão em estádios com capulhos, 
segundo escala de Marur e Ruano (2001). (Desenho original 
de Maria G. Y. Sonomura). O ramo frutífero em que se abre o 
primeiro capulho deternima o estádio C

B2 – primeiro botão floral do segundo ramo frutí-
fero visível.
B3 – primeiro botão floral do terceiro ramo frutífero 
visível. Nesta época, o segundo botão do primeiro 
ramo também se torna visível.
B4-Bn – segue-se o mesmo critério.

Florescimento
F1 – primeiro botão floral do primeiro ramo se 
transforma em flor (figuras 3 e 4).
F2 – primeiro botão floral do segundo ramo se 
transforma em flor.
F3-Fn – mesmo critério.

É interessante notar que o estádio pode ser de-
terminado mesmo com a ocorrência de queda de 
estruturas, tomando-se outras estruturas como re-
ferência. Assim, se a primeira estrutura de um de-
terminado ramo foi perdida, toma-se a segunda es-
trutura, dois ramos abaixo, que deverá ter a mesma 
idade fisiológica.

Abertura de capulhos
C1 – a primeira maçã do primeiro ramo se abre, 
transformando-se em capulho (figura 5).
C2 – a primeira maçã do segundo ramo se abre, 
transformando-se em capulho.
C3-Cn – mesmo critério.

2.  Recomendações para as diferentes fases 
de crescimento do algodoeiro

2.1  Semeadura e emergência
O bom estabelecimento da cultura é chave para o 
sucesso da lavoura. Em termos de manejo, nesta 
fase o objetivo será estabelecer um estande ade-
quado no mínimo tempo possível.

A velocidade de emergência do algodoeiro de-
pende fundamentalmente da temperatura e, em 
condições normais, deve ocorrer entre 5 e 10 dias. 
Ao contrário do que se pode pensar à primeira vis-
ta, se o solo não estiver muito seco, a temperatu-
ra tem maior efeito na velocidade de emergência 
da planta do que a própria água. A temperatura 
média ótima para germinação e emergência do al-
godoeiro, no campo, é de 32oC, mas pode ocorrer 
normalmente entre 21oC e 34oC. Se a temperatura 
média for menor que 21oC ou maior que 34oC, não 
haverá emergência normal da planta, mesmo que 
o solo esteja úmido. Neste caso, a cultura será de-

suniforme, pois apenas as sementes mais vigorosas 
do lote conseguirão enfrentar o estresse e emergir. 
Com a normalização da temperatura, parte das ou-
tras sementes pode emergir, gerando uma lavoura 
desuniforme.

Providências para garantir o bom estabeleci-
mento da cultura: utilizar sementes de boa quali-
dade, semear na época adequada, com temperatura 
e umidade adequadas, com as sementes colocadas 
em profundidade uniforme por máquinas bem re-
guladas.

2.2 Emergência até o primeiro botão floral
 - fase vegetativa 
Nesta fase, devem se estabelecer um bom sistema 
radicular e plantas vigorosas.

Nesta fase, o crescimento da parte aérea é rela-
tivamente lento, mas há vigoroso crescimento do 
sistema radicular. Dependendo da temperatura, 
esta fase pode demorar de 27 a 38 dias. No Brasil, 
de acordo com a tabela 2, deve-se esperar que esta 
fase demore de 31 a 36 dias, dependendo do local.

A raiz pivotante penetra o solo rapidamente, po-
dendo atingir uma profundidade de 25 cm ou mais 
por ocasião da abertura dos cotilédones. Quando a 
parte aérea tiver aproximadamente 35 cm de altu-
ra, a raiz deverá estar a 90 cm de profundidade. O 
comprimento total das raízes continua a aumentar 
até que a planta atinja a sua máxima altura e os fru-
tos comecem a se formar. 



Nesta fase desenvolvem-se nós e in-
ternós, podendo haver início de cresci-
mento de um ou mais ramos vegetati-
vos. O algodoeiro possui dois tipos de 
ramos: reprodutivos e vegetativos. Em 
cada nó se desenvolve um ramo repro-
dutivo. Por outro lado, não é desejável 
o desenvolvimento de muitos ramos 
vegetativos.

Os primeiros 4 a 5 nós da haste 
principal são vegetativos e suas folhas 
têm duração curta. O primeiro botão 
floral deve aparecer entre o quinto e 
o sexto nó.

Providências para se estabelecer 
um bom sistema radicular e plantas 
vigorosas: semeadura na época corre-
ta, uniformidade na profundidade de 
semeadura, bom programa de corre-
ção e fertilização do solo e ausência de 
camadas compactadas.

2.3 Primeiro Botão à primeira flor 
- fase de botões florais 
Nesta fase, o objetivo do agricultor será 
obter uma planta com o maior número 
de nós possível, providenciando espaço 
na planta para que haja florescimento e 
produção.

A duração desta fase é também re-
gulada pela temperatura, durando 
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Figura 6. Esquema de 
uma planta entrando 
no estádio F1 (Marur e 
Ruano, 2001). Em uma 
planta vigorosa, com 
alto potencial produ-
tivo, a primeira flor 
deve aparecer no 5o 
nó da haste principal, 
de preferência. Nesta 
fase, uma planta com 
alto potencial deverá 
ter, na haste principal, 
10 nós acima da flor 
branca. (Original de C. 
A. Rosolem)

1

2
3

4

5
6

7
8

9
10

1ª flor no 5º ou sexto nó

10 nós acima da 
1ª flor branca

}

usualmente de 22 a 27 dias, no Brasil (ta-
bela 2). Em temperaturas médias de 22oC 
a 25oC, as plantas iniciam a produção de 
um novo ramo simpodial (frutífero) na 
haste principal a cada três dias. Por oca-
sião do aparecimento da primeira flor, as 
plantas devem ter desenvolvido entre 
14 e 16 nós, na haste principal, acima do 
nó cotiledonar. Nesta fase, o crescimen-
to vegetativo é fundamental para gerar 
um grande número de posições frutífe-
ras. Por ocasião do aparecimento da pri-
meira flor (branca) uma planta com bom 
potencial de produção deve ter 10 nós 
acima dessa flor (figura 6). 

Providências necessárias para se 
obter uma planta vigorosa, com alto 
potencial produtivo: as mesmas dos 
anteriores, mais um bom acompanha-
mento do crescimento e um ótimo 
controle de pragas iniciais.

2.4 Primeira flor ao primeiro capulho 
- fase de florescimento 
O objetivo do agricultor nesta fase é a 
fixação do maior número possível de 
maçãs.

No Brasil, espera-se que esta fase de-
more de 58 a 67 dias, como aparece na 
tabela 2. Nesta fase acontecem diversos 
eventos na planta, com grande inten-
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sidade e ao mesmo tempo. A competição entre 
crescimento vegetativo e reprodutivo se acentua, 
exigindo maior atenção. É atingida a máxima inter-
seção de luz (fechamento da copa).

No final da fase que vai da primeira flor à aber-
tura do primeiro capulho, muitas maçãs já estão 
em processo de maturação. Portanto, na segunda 
metade desta fase, a ocorrência de qualquer estres-
se que diminua a fotossíntese, como temperaturas 
muito altas ou baixas, muitos dias nublados, seca, 
etc., além do prejuízo pela queda de estruturas 
mais novas, resultará em prejuízo nas maçãs em 
amadurecimento.

Esta fase se encerra com o que, em inglês, se 
chama “cut out”, que traduzindo ao pé da letra se-
ria “corte”. Ou seja, é quando a planta já está com 
a carga total, quando entrará em senescência, se 
tiver carga pendente suficiente. Mas, como reco-
nhecer este momento? O “cut out”, considerando-
se a produção econômica da planta, ocorre quan-
do houver 5 nós acima da flor branca, de primeira 
posição, mais alta na planta (figura 7). Na conta-
gem, devem ser considerados como nós aqueles 
que tiverem uma folha, no mínimo, do tamanho 
de uma moeda de R$ 1,00.

Providências para se conseguir a fixação do 
maior número possível de maçãs: excelente 
controle de pragas e doenças, acompanhamento 
da queda de estruturas reprodutivas e controle do 
crescimento da planta em altura.

2.5 Primeiro capulho à colheita  
O objetivo nesta fase será consolidar a produção, 
preparar uma colheita rápida e limpa.

Para temperaturas médias de 30oC, 26oC e 23oC, 
o tempo para se obter maçãs maduras será, respec-
tivamente, de 40, 50 e 60 dias. Nesta fase, a carga 
pendente deve ser suficientemente alta para inibir o 
crescimento vegetativo, em função da competição 

Figura 7. Planta de algodão na fase de “cut-out”, que cor-
responde, mais ou menos, à fase C1 definida por Marur e 
Ruano (2001). Foram tiradas algumas folhas, para melhor 
clareza. (Original de C. A. Rosolem)

que o grande número de maçãs em desenvolvimen-
to deve oferecer. A atividade do sistema radicular está 
em declínio, assim como é diminuída a fotossíntese da 
copa da planta. Assim, nesta fase o principal processo 
que ocorre na planta é a translocação.

Providências para preparar uma colheita rápida e 
limpa: acompanhamento da maturação das maçãs, 
controle de pragas tardias, aplicação de maturado-
res e/ou desfolhantes na época e dose corretas.
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condução da lavoura

Como atender a todas as exigências da planta
Uma vez a lavoura implantada, todas as operações de manejo do cultivo visam 

fornecer à planta as condições ideais para produzir uma fibra de qualidade. 
Fertilização, regulação da altura da planta, proteção do algodoeiro das agressões 
externas, como plantas daninhas, doenças, pragas e nematoides fazem parte das 

ferramentas que os técnicos das fazendas precisam dominar. Todas envolvem 
um conhecimento profundo da planta dentro do sistema, e vão mobilizar muitos 

insumos e equipamentos nas fazendas, a fim de poder disponibilizá-los no momento 
oportuno. Depois da colheita, a destruição de soqueira é uma operação de suma 

importância para reduzir a pressão de pragas para o novo ciclo de cultivo.
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Correção do solo e adubação da cultura

Caracterização da cultura do algodão
O algodoeiro herbáceo é uma planta 
exigente quanto à qualidade do solo, de-
senvolvendo seu máximo potencial pro-
dutivo em solos férteis, ricos em matéria 
orgânica, profundos, bem estruturados, 
permeáveis e bem drenados.

A cultura do algodão apresenta sis-
tema radicular pouco denso, sensível à 
compactação, à oxigenação e à acidez 
do solo e baixa eficiência de aproveita-
mento de nutrientes no solo. É uma cul-
tura que absorve grande quantidade de 
nutrientes, porém, não é uma cultura es-
gotante de fósforo e de potássio do sis-
tema, exceto para o nitrogênio (tabela 1).

Correção da acidez do solo e manejo 
da adubação
A acidez dos solos, acompanhada da 
presença de alumínio trocável e/ou 
baixos teores de cálcio, afeta negati-
vamente o desenvolvimento radicular 
e o crescimento do algodoeiro, refle-
tindo diretamente na produtividade, 
sendo a prática de calagem recomen-
dada para solucionar este problema.

 A acidez do solo afeta a disponibi-
lidade de nutrientes do solo, podendo 
alguns destes serem tóxicos às cultu-
ras em situações de acidez elevada (Al 
e Mn – conforme o solo) e a elevação 
excessiva do pH do solo pode resultar 

em deficiência de micronutrientes. Há 
necessidade de encontrar a condição 
de acidez do solo que proporcione às 
culturas expressarem o potencial pro-
dutivo além de melhor aproveitamen-
to dos nutrientes já presentes no solo 
e dos fertilizantes aplicados. 

No sistema de rotação de culturas, 
a calagem deve atender a cultura mais 
exigente quanto à correção da acidez 
do solo. Assim, considerando a pro-
fundidade de 20 cm e que a maioria 
das cultivares de algodoeiro utiliza-
das no Cerrado atinge o seu máximo 
potencial produtivo na faixa de satu-
ração por bases de 50 a 60%, é reco-
mendável que, quando o algodoeiro 
estiver incluído no sistema de rotação 
de culturas, a calagem seja realizada 
para que a saturação por bases do solo 
fique efetivamente dentro dessa faixa, 
devendo-se fazer reaplicação quando 
este valor cair para níveis abaixo de 
50%. 

Para a profundidade de 20 a 40 cm, 
deve-se procurar eliminar os teores de 
alumínio trocável e cálcio superiores 
aos de 0,5 cmolc/dm3.     

Em solos com textura arenosa e/ou 
com CTC baixa, o método de saturação 
por bases pode subestimar a necessida-
de de calcário. Assim, pode-se utilizar o 
método de neutralização do alumínio 

Tabela 1. Quantidades de nutrientes extraídos, exportados e retornados ao solo pelo algodoeiro 
com uma população de 88.000 plantas e produtividade de 2.500 kg/ha (Fonte: Staut, 1996)

N P2O5 K2O Ca Mg S Mn Cu Fe Zn

 kg/ha  g/ha 

Extraído 212 32 118 44 19 10 131 41 147 155

Exportado 152 21 35 5 10 6 26 22 18 111

Retornado 60 11 83 39 9 4 105 19 128 44



93

trocável associado ao do aumento dos teores de 
Ca e Mg trocáveis. Hoje há divergência entre pes-
quisadores e profissionais da produção quanto 
aos teores de Ca e Mg utilizados na definição da 
estratégia de correção da acidez do solo.  

A seguir são apresentados os critérios de re-
comendação de calagem mais utilizados: 

NC (t/ha): (V2-V1) * CTC * PRNT (%)/100 

Onde: V2 = Saturação por bases desejada
 V1 = Saturação por bases inicial
 CTC = Capacidade de Troca de Cátions
 PRNT = Poder Relativo de Neutralização 
    Total (%) 

 NC (t/ha): X – (Ca + Mg) + 2 * Al

 Onde: X = níveis desejados de Ca + Mg no 
solo. Na literatura é comum o índice de 2, porém 
é comum relatos de necessidade de utilizar ní-
veis maiores. 

Deve-se optar por calcário dolomítico ou 
magnesiano quando o teor de magnésio no solo 
for inferior a 0,7 a 1,0 cmolc/dm3 (dependendo 
do teor de argila) e/ou a saturação por Mg na 
CTC for inferior a 13%. As quantidades de calcá-
rio calculadas acima são válidas para a profundi-
dade de 0 a 20 cm. Para a correção em profun-
didades maiores de 0 a 20 cm exige que exista 

coleta de solo em profundidade sendo necessá-
rio o ajuste da quantidade a aplicar em função 
da profundidade maior à efetivamente corrigida 
através da incorporação mecânica, não sendo a 
profundidade efetiva de incorporação a profun-
didade em que o implemento que revolve o solo 
trabalha.   

 Recomendação de gessagem
A gessagem tem por objetivos aumentar os teores 
de cálcio e enxofre nas camadas de solo mais pro-
fundas, onde o calcário tem efeito limitado devido 
a limitações de incorporação, diminuir a saturação 
por alumínio trocável nas camadas subsuperficiais.    

Para o diagnóstico e a recomendação de gessa-
gem é obrigatória a realização de amostragem de 
solo nas camadas de solo nas profundidades de 20 
a 40 e de 40 a 60 cm de profundidade.   

a) Segundo Sousa & Rehn (2004): 
•	 Ca < 0,5 cmolc/dm3, e/ou,
•	 m% > 20%.

b) Segundo Alvarez V. et al. (1999): 
•	  Ca < 0,4 cmolc/dm3, e/ou,
•	  Al > 0,5 cmolc/dm3, e/ou,
•	  m% > 30%.

   
Cálculo da dosagem de gesso (Sousa e Rehn, 

2004): 
a) 5 kg/ha de gesso para cada grama de argila/

kg de solo. 

Consultar um engenheiro agrônomo. No en-
tanto, todo profissional técnico deve estar ciente 
de que ao utilizar as tabelas de interpretações 
dos resultados das análises de solo e as tabelas 
de recomendações é necessário entender que:

•	 Os resultados expressos nos laudos dos labo-
ratórios são apresentados na forma numérica, 
que somente tomam um significado quando 
devidamente interpretados considerando as 
metodologias utilizadas e as calibrações dos 
resultados para cada metodologia analítica 
para cada ambiente. Os valores numéricos 
isolados não representam nada.

•	 As tabelas de interpretações e recomenda-
ções de adubação oficiais refletem o resumo 

de vários trabalhos de pesquisa e que repre-
sentam o melhor ajuste destes resultados, e 
devem ser utilizados como referência, poden-
do haver variações em torno dos valores das 
tabelas ou regressões. 

•	 Os níveis dos nutrientes tentam expressar o 
potencial produtivo relativo da(s) cultura(s) 
quando cultivados nas condições em que o 
solo se encontra. Não necessariamente os ní-
veis muito baixos, baixos, médios, adequados 
ou altos das tabelas existentes expressam os 
mesmos potenciais produtivos.

•	 Os resultados das análises de solo não podem 
ser convertidos em quantidades de nutrientes 
disponíveis no solo utilizando procedimentos 
matemáticos

Interpretação e recomendação de práticas de correção e adubação
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Interpretação dos resultados 
das análises de solo

Nitrogênio: 
•	 Nutriente absorvido em maior quan-

tidade pela cultura do algodão.
•	 A disponibilidade às culturas é mui-

to dependente da matéria orgânica 
e de todas as práticas que afetam o 
acúmulo/manutenção/redução dos 
teores da matéria orgânica, além da 
condição da acidez do solo e profun-
didade de solo explorada pelas raízes.

•	 Para lavouras comerciais não é possí-
vel determinar os teores de nitrogê-
nio no solo de forma confiável para 
gerar uma recomendação de aduba-
ção como existe para a acidez e de-
mais nutrientes.

•	 A recomendação da adubação nitro-
genada é feita considerando os resul-
tados das análises de solo de forma 
integrada ao histórico de cultivo de 
cada campo, sistema de cultivo do 
algodoeiro (ver capítulo “Sistemas de 
cultivo do algodoeiro”), associado ao 
potencial produtivo do ambiente e 
experiência do profissional que vai fa-
zer a recomendação.

•	 Existem diversas fontes no mercado, 
devendo cada uma delas ser utilizada 
de forma apropriada.

•	 As condições físicas de solo também 
afetam a disponibilidade de nitro-
gênio às culturas, podendo inclusive 
favorecer perdas por desnitrificação, 
em solos compactados. 

Em função dos resultados de pesqui-
sas conduzidas nos últimos anos na re-
gião do Cerrado, na tabela 2 é apresen-
tada uma sugestão de quantidades de 
nitrogênio a aplicar no sulco de semea-
dura e em cobertura, em função da ex-
pectativa de produtividade de algodão 
em caroço. As quantidades sugeridas 
são mais apropriadas para solos de tex-
tura média a argilosa. Para solos de tex-
tura arenosa, admite-se aumento de 10 
a 20% da dose indicada para a adubação 

Figura 1. Deficiência 
de nitrogênio em folha 
de algodoeiro (Foto: 
Haroldo C. Hoogerheid)

Figura 2. Deficiência 
de fósforo no 
algodoeiro 
(efeito sobre o 
desenvolvimento 
de plantas) (Foto: 
Claudinei Kappes)
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de cobertura, especialmente se a cultura anterior 
for uma gramínea.

Fósforo
•	 Os solos de cerrados são naturalmente deficien-

tes em fósforo e apresentam alta adsorção do 
fósforo aplicado, exigindo práticas de correções.

•	 O fósforo é um dos nutrientes aplicados em 
maiores quantidades nas adubações, embora 
seja extraído em menores quantidades pelas 
culturas, em comparação ao nitrogênio e o 
potássio.

•	 A recuperação pelas culturas anuais do fósforo 
fornecido nas adubações é muito baixa, inferior 

a 35% da quantidade aplicada, especialmente 
na região do Cerrado. Esse comportamento do 
fósforo é consequência de diversas reações quí-
micas no solo que afetam a sua disponibilidade 
para as plantas. 

A interpretação dos resultados de análise de 
solo para fósforo, na região do Cerrado, é apre-
sentada na tabela 3, considerando-se o extrator 
Mehlich-1.

Com base nas pesquisas desenvolvidas no Cer-
rado, na tabela 4 são apresentadas sugestões para a 
adubação de manutenção do algodoeiro na região, 
em função da expectativa de produtividade.

Tabela 2. Sugestões de doses de nitrogênio a se aplicar na cultura do algodoeiro, em função da expectativa de produtiv-
idade de algodão em caroço

Tabela 3. Rendimento potencial e interpretação da análise de solo para o P extraído pelo método de Mehlich-1, de acor-
do com o teor de argila, para recomendação de adubação fosfatada em sistema de sequeiro com culturas anuais no 
Cerrado (Fonte: Souza e Lobato, 2004 - com adaptações)

Expectativa de produtividade(1) N na semeadura N em cobertura

 kg/ha 

Até 3.000 15 a 20 60 a 80(2)

4.000 15 a 20 80 a 100

5.000(3) 15 a 20 100 a 120

6.000(3) 15 a 20 120 a 140

(1) Expectativa de produtividade com base na maior produtividade 
alcançada na região ou nos melhores talhões da propriedade, para 
condição similar de solo, cultivar e manejo. 
(2) Os maiores valores correspondem às áreas com alto potencial 
de resposta a N: solos com baixo teor de matéria orgânica (M.O.); 
primeiros anos de plantio direto, cuja cultura antecessora ao algo-
dão é uma gramínea. Os menores valores são para áreas com bai-

xo potencial de resposta: rotação de culturas com leguminosa 
(soja ou cultura de cobertura); solos com vários anos de SPD e 
alto teor de M.O.; cultivos sucessivos com algodão. 
(3) É pouco provável alcançar esse nível de produtividade em so-
los em processo de correção de sua fertilidade ou em locais com 
pluviosidade inferior a 1.200 mm, bem distribuídos nos primei-
ros 160 dias do ciclo da cultura. Fonte: Carvalho et al. (2011).

Rendimento potencial da cultura (%)

Teor de argila
0-40 41-60 61-80 81-90 > 90

Interpretação dos teores de P no solo

Muito baixo Baixo Médio Adequado Alto

%  mg/dm3 

< 16 0,0 a 6,0 6,1 a 12,0 12,1 a 18,0 18,1 a 25,0 > 25,0

16-35 0,0 a 5,0 5,1 a 10,0 10,1 a 15,0 15,1 a 20,0 > 20,0

36-60 0,0 a 3,0 3,1 a 5,0 5,1 a 8,0 8,1 a 12,0 > 12,0

> 60 0,0 a 2,0 2,1 a 3,0 3,1 a 4,0 4,1 a 6,0 > 6,0
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(1) Expectativa de produtividade com base na 
maior produtividade alcançada na região ou nos 
melhores talhões da propriedade, para condição 
similar de solo, cultivar e manejo. 
(2) É pouco provável alcançar esse nível de produ-
tividade em solos em processo de correção de sua 
fertilidade ou em condições de sequeiro nos locais 
com pluviosidade inferior a 1.200 mm, razoavel-

Tabela 4. Sugestões de adubação fosfatada de manutenção do algodoeiro cultivado no Cerrado, 
em função da expectativa de produtividade e da interpretação da análise do solo

Expectativa de produtividade(1)
Teor de fósforo no solo (ver tabela 2)

Adequado Alto(4)

 kg/ha  kg/ha de P2O5
(3) 

Até 3.000 60 30

4.000 90 45

5.000(2) 110 55

6.000(2) 135 70

mente bem distribuídos durante o ciclo da cultura.  
(3) Doses estimadas considerando que o algodoeiro 
extrai cerca de 20 a 25 kg/ha de P2O5 para cada 1.000 
kg de algodão em caroço produzidos.
 (4) Nível alto de fósforo no solo, no qual a adubação 
pode ser reduzida ou até suprimida por uma safra, 
em anos de elevada relação de preços insumo/pro-
duto. Fonte: Carvalho et al. (2011).

Potássio
•	 O potássio é o segundo nutriente ab-

sorvido em maior quantidade pelo al-
godoeiro, sendo imprescindível para 
o desenvolvimento, produtividade e 
qualidade de fibra.  Porém, a quanti-
dade de potássio exportado pela cul-
tura do algodão é relativamente pe-
quena (tabela 1) se comparada com 
a cultura soja. A amostragem de solo 
na pré ou pós-colheita do algodão 
frequentemente subestima os teores 
de potássio no solo.  

•	 Na maioria dos solos do Cerrado, a 
reserva de potássio não é suficien-
te para suprir a quantidade extraída 
pelas culturas por longo período. 
Portanto, é essencial que o seu supri-
mento às plantas seja feito por meio 
da adubação.

•	 Em solos com baixa CTC recomenda-se 
fazer o parcelamento do potássio apli-
cado na cultura do algodão e obrigato-
riamente adotar sistemas de produção 
que favoreçam a ciclagem de nutrien-
tes, principalmente o potássio. 

Na tabela 5 encontra-se uma recomen-
dação de adubação do algodoeiro com 
potássio para Mato Grosso e, na tabela 
6, a interpretação da análise de solo para 
potássio na região do cerrado. 

Figura 3.  Deficiência 
de potássio em 
folha de algodoeiro 
(Foto: Haroldo C. 
Hoogerheide)
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Tabela 5. Recomendação de adubação com potássio para a cultura do algodoeiro de alta produtividade (4.500 kg/ha) 
no Estado de Mato Grosso

Teor de K no solo Dose de potássio recomendada, considerando a 
expectativa de produtividade de 4.500 kg/ha

 mg/dm3  kg/ha de K2O 

< 40 150 a 200

40 a 60 120 a 140

60 a 80 100

> 80 < 75(1)

(1) Quantidade de potássio equivalente à quantidade exportada 
pelo algodão em caroço, que em Mato Grosso, segundo dados 

da Fundação MT, é de aproximadamente 41 kg/ha de K2O para 
produtividade de 4.500 kg/ha. Fonte: Zancanaro et al. (2004).

Tabela 6. Interpretação da análise de solo para potássio no Cerrado, de acordo com a CTC do solo, e em Minas Gerais, 
visando à recomendação de adubação de culturas anuais (Fonte:  (1) Alvarez V., 1999; (2) Vilela et al., 2004 - com adaptações)

Estado/Região Interpretação

CTC a pH 7,0 Muito baixo Baixo Médio Adequado/Bom Alto/Muito bom

(cmolc/dm3)  Teor de K no solo (mg/dm3) – Extrator Mehlich 1 

Minas Gerais(1) < 16 16 a 40 41 a 70 71 a 120 > 120

Cerrado(2) < 4,0 - < 16 16 a 30 31 a 40 > 40

> 4,0 - < 26 26 a 50 51 a 80 > 80

Na tabela 7 é apresentada uma sugestão de adubação com potássio para o Cerrado, em função dos 
teores de K no solo e da produtividade esperada de algodão em caroço.

Tabela 7. Sugestão de adubação potássica do algodoeiro no Cerrado, em função dos teores disponíveis no solo e da pro-
dutividade esperada de algodão em caroço

Produtividade
 esperada(1)

Teor de K no solo, mg/dm3 (camada de 0-20 cm)

< 25(2) 26-50(2) 51-80 81-120 > 120(4)

 kg/ha  kg/ha de K2O 

Até 3.000 130 100 80 60 30

4.000 150 a 170 120 a 140 100 a 120 80 40

5.000(3) 170 a 190 140 a 160 120 a 140 100 50

6.000(3) 190 a 210 160 a 180 140 a 160 120 60

(1) Expectativa de produtividade com base na maior produtivida-
de alcançada nos melhores talhões da propriedade, para condi-
ção similar de solo, cultivar e manejo. 
(2) Nesses níveis de K no solo, as doses sugeridas incluem a adu-
bação corretiva mais a adubação de manutenção (consideran-
do-se o teor adequado de K para o algodão na faixa de 80 a 120 
mg/dm3). 

(3) É pouco provável alcançar esse nível de produtividade em 
solos em processo de correção de sua fertilidade ou em locais 
com pluviosidade inferior a 1.200 mm, razoavelmente bem 
distribuídos durante o ciclo da cultura. 
(4) Nível alto de potássio no solo, acima do qual a adubação pode 
ser reduzida ou até suprimida por uma safra, em anos de ele-
vada relação de preços insumo/produto. Fonte: Carvalho et al. 
(2011).
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Micronutrientes
As pesquisas realizadas com micronu-
trientes na cultura do algodoeiro nas 
diversas regiões produtoras do Brasil, 
sendo as mais recentes no Cerrado, mos-
tram que: i) são frequentes as respostas 
a boro; ii) as respostas a zinco são raras 
e ocorrem em áreas de Cerrado recém
-incorporadas ao processo produtivo ou 
em solos pobres nesse nutriente e culti-
vados sucessivamente sem adubação de 
zinco; iii) eventualmente, ocorre respos-
ta ao manganês via pulverização foliar, 
em solos com pH (em água) acima de 
6,3; iv) a adubação corretiva com zinco 
e cobre é uma estratégia eficiente para 
suprir a necessidade desses nutrientes 
para a cultura, apresentando efeito resi-
dual de pelo menos quatro anos. 

    Para boro, embora existam relatos 
de efeito residual de pelos menos qua-
tro anos para adubações corretivas de 
boro, os resultados obtidos em Mato 
Grosso apontam efeito residual da adu-
bação com boro, mas que a frequência 
de aplicação de boro em cada safra, mes-
mo com doses menores (1 a 2 kg/ha/ano, 
conforme textura) de B é um manejo re-
comendado. 

Dentre os micronutrientes tem-se ob-
servado que o boro é o mais limitante, 
havendo respostas do algodoeiro à adu-
bação, sobretudo em regiões com alto 
potencial produtivo e solos arenosos, 
com baixo teor de matéria orgânica e 
áreas com calagem excessiva e sem his-
tórico de aplicações de boro nas últimas 
safras. Recomenda-se adubação com 
boro quando o teor de B no solo, extraí-
do pelo método de água quente, for me-
nor que 0,6 mg/dm3. Porém, deve-se ter 
cuidado na interpretação dos resultados 
das análises de solo, pois existe muita 
variabilidade dos resultados entre os la-
boratórios.

Enxofre 
•	 A dinâmica do enxofre no solo tem 

muita semelhança com a dinâmica 
do nitrogênio, ou seja, está direta-
mente relacionada à dinâmica da 
matéria orgânica do solo, principal 
fonte de nitrogênio e enxofre do 
solo às culturas.

•	 As plantas absorvem na forma de 
sulfato (SO4

-2). Por se tratar de um 
ânion, o SO4

-2 não é adsorvido nas 
cargas negativas das camadas super-
ficiais do solo, tendendo a acumular 
em profundidade, abaixo de 20 cm. 
Portanto, se as raízes do algodão não 
estiverem explorando o solo em pro-
fundidade, seja devido à acidez ou 
impedimento físico do solo, poderá 
haver deficiência de enxofre (figura 4) 
mesmo havendo teores elevados de 
enxofre em profundidade.

Figura 4. Deficiência 
de enxofre em 
folha de algodoeiro 
(Foto: Haroldo C. 
Hoogerheide) 
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Tecnologia de aplicação 
para a cultura do algodão

Conceitos básicos sobre tecnologias 
de aplicação
O princípio básico da tecnologia de apli-
cação é a divisão do líquido a ser aplicado 
em gotas (“processo de pulverização”), 
multiplicando o número de partículas (go-
tas) que carregam os princípios ativos em 
direção aos alvos da aplicação. Desprezan-
do-se (em princípio) os riscos de perdas e 

deriva, quanto menor o tamanho das gotas 
geradas maior o número de gotas disponí-
veis para uma determinada quantidade de 
líquido, ampliando a probabilidade de se 
atingir os alvos. Por esta razão:
•	 Gotas mais finas apresentam maior po-

tencial de cobertura dos alvos quando 
utilizadas em condições climáticas e 
operacionais adequadas.

•	 Parâmetros como o momento da aplica-
ção, as condições climáticas, a recomen-
dação do produto e as condições ope-
racionais devem ser considerados em 
conjunto para a determinação da téc-
nica a ser utilizada, visando ao máximo 
desempenho com o mínimo de perdas 
e deriva, sempre com o menor impacto 
ambiental possível.

Tamanho de gotas, volume de calda e 
cobertura dos alvos
As gotas produzidas por uma ponta são 
classificadas como muito finas, finas, mé-
dias, grossas e muito grossas (tabela 1) (em 
algumas normas de classificação de pon-
tas existe também a classe extremamente 
grossa). Para a classificação de uma deter-
minada ponta o seu diâmetro mediano 
volumétrico (DMV, em μm) deve ser com-
parado ao obtido por pontas de referência 

O sucesso da pulverização depende de:

•	 Seleção adequada da técnica frente às necessidades do tratamento fitossanitário: 
o tamanho de gotas e o volume de calda devem ser ajustados tendo em mente as 
características do alvo da aplicação.

•	 Adequação da tecnologia de aplicação às condições climáticas.
•	 Dimensionamento dos pulverizadores (terrestres e aéreos): o parque de máquinas 

deve ser coerente frente à quantidade de área a ser tratada. O dimensionamento 
inadequado (muita área para cada pulverizador) leva à ocorrência de pulverizações 
em situações extremas (velocidade excessiva, volumes de calda extremamente baixos 
e aplicações em condições climáticas inadequadas), gerando maior probabilidade de 
erro. Serviços de terceiros podem ser utilizados para minimizar problemas de dimen-
sionamento de máquinas.

•	 Treinamento de aplicadores: reconhecer a importância do treinamento de aplicadores 
é fator-chave para o sucesso do tratamento fitossanitário.

Figura 1. 
Pulverização aérea 
(Foto: Ulisses 
Antuniassi)
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avaliadas (norma ASAE S572) utilizando-se o mesmo 
método de determinação do tamanho das gotas. 

A classe de tamanho de gotas é um bom indi-
cativo da capacidade da pulverização em cobrir o 
alvo e penetrar no dossel da cultura. Por esta razão, 
os seguintes conceitos devem ser levados em con-
sideração:
•	 Gotas menores (muito finas, finas e médias) pos-

suem melhor capacidade de cobertura (ofere-
cem maior número de gotas/cm2), assim como 
propiciam maior capacidade de penetração.

•	 Gotas menores podem ser mais sensíveis à eva-
poração e aos processos de deriva.

•	 Na maioria dos casos as gotas grossas são preferi-
das para aplicação de herbicidas de grande ação 
sistêmica, enquanto as gotas médias, finas e mui-
to finas são mais utilizadas para inseticidas e fun-
gicidas.

Em termos genéricos, para melhorar o desem-
penho de uma aplicação deve-se considerar os se-

guintes princípios:
•	 Gotas mais finas e/ou volumes maiores melho-

ram a cobertura.
•	 Na aplicação de volumes mais baixos, as gotas 

mais finas devem ser preferidas, para que se 
consiga uma boa cobertura com a calda pulve-
rizada, respeitando-se as condições climáticas.

•	 Quando houver necessidade de aumentar o ta-
manho das gotas devido a restrições climáticas, 
o volume de calda deve ser igualmente aumen-
tado para que se possa garantir um nível míni-
mo de cobertura para o tratamento.

Um dos fundamentos da tecnologia de aplica-
ção é que não existe uma solução única que atenda 
a todas as necessidades. É necessário que a tecno-
logia seja ajustada para cada condição de aplica-
ção. Para que se faça o ajuste do tamanho das go-
tas e do volume de calda, várias ações podem ser 
planejadas dentro do manejo dos parâmetros de 
uma aplicação:

Classificação das pontas em função do tamanho das gotas produzidas:

1. Se uma ponta apresenta DMV inferior ao obtido para uma ponta 11001 operando a 4,5 bar, o spray é 
classificado como “gotas muito finas”;

2. Se o DMV é intermediário entre o obtido por uma ponta 11001 (operando a 4,5 bar) e uma ponta 11003 
(operando a 3,0 bar), o spray é classificado como “gotas finas”;

3. Se o DMV é intermediário entre o obtido por uma ponta 11003 (operando a 3,0 bar) e uma ponta 11006 
(operando a 2,0 bar), o spray é classificado como “gotas médias”;

4. Se o DMV é intermediário entre o obtido por uma ponta 11006 (operando a 2,0 bar) e uma ponta 8008 
(operando a 2,5 bar), o spray é classificado como “gotas grossas”;

5. Se o DMV é maior do que o obtido por uma ponta 8008 operando a 2,5 bar, o spray é classificado como 
“gotas muito grossas”.

Classes Ponta Padrão Tamanho das gotas

Tipo Vazão L/min Pressão bar Modelo

Muito fina Menor

Plano 110º 0,48 4,5 11001

Fina

Plano 110º 1,20 3,0 11003

Média

Plano 110º 1,96 2,0 11006

Grossa

Plano 80º 2,92 2,5 8008

Muito Grossa Maior

Tabela 1. Classes de gotas para pulverização (adaptado da norma ASAE S572)
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•	 Para reduzir o tamanho das gotas, as 
pontas de jato plano (leque) podem 
ser substituídas pelas pontas de jato 
plano duplo (duplo leque) ou cônico 
vazio. A pressão de trabalho das pon-
tas pode ser aumentada e um adju-
vante que reduza o tamanho das go-
tas pode ser adicionado à calda.

•	 Para aumentar o tamanho das gotas, 
as pontas de jato plano (leque) po-
dem ser substituídas pelas pontas de 
pré-orifício ou indução de ar. A pres-
são de trabalho pode ser reduzida e 
um adjuvante pode ser adicionado 
à calda (produtos cuja ação produza 
gotas de maior tamanho).

•	 No caso do volume de calda, sua va-
riação deve ser feita tanto pela troca 
das pontas como pela variação da 
velocidade de deslocamento do pul-
verizador.

Condições climáticas
 Para a maioria dos casos, os parâmetros 
climáticos a serem observados são os 
seguintes:
•	 As aplicações devem ocorrer com 

umidade relativa superior a 50%.
•	 A temperatura ambiente deve ser 

menor do que 30oC.
•	 As aplicações devem ser realizadas 

com velocidade do vento entre 3 e 
10 km/h.

A ausência de vento também pode 
ser prejudicial. Neste sentido, é impor-
tante observar as seguintes situações:
•	 Correntes convectivas em horários de 

maior calor: o ar aquecido ascendente 
dificulta a deposição das gotas peque-
nas.

•	 Inversões térmicas nas manhãs mui-

to frias: a estabilidade das camadas 
de ar dificulta a deposição das gotas 
mais finas.

Os limites climáticos devem ser consi-
derados e eventualmente flexibilizados, 
entretanto, de acordo com a tecnologia 
de aplicação que será utilizada. Como 
exemplo, o uso de gotas grossas ou mui-
to grossas pode facilitar o trabalho um 
pouco além dos limites, sempre com o 
cuidado para que a aplicação não seja 
feita em condições muito extremas com 
relação ao clima.

As características da técnica de apli-
cação precisam ser consideradas no 
momento da tomada de decisão quan-
to às condições climáticas. A escolha do 
tamanho de gotas deve ocorrer em fun-
ção das condições climáticas (tabela 2). 
Nesta forma de raciocínio, o princípio a 
ser utilizado é o da adoção da gota mais 
segura dentro dos limites de cada situa-
ção. Assim, se a umidade permite uma 
gota fina, mas a temperatura indica que 
o melhor seria uma gota média, a gota 
maior (média) deve ser a escolhida, por 
ser a mais segura para tal situação (me-
nor risco de perdas por deriva).

Horário de aplicação
O início da manhã, o final da tarde e a 
noite são períodos em que a umidade re-
lativa é maior e a temperatura é menor, 
sendo considerados mais adequados 
para as aplicações:
•	 Na prática, é possível e recomendável 

a utilização de gotas finas nestes ho-
rários.

•	 É necessário um monitoramento das 
condições ambientais com o passar 
das horas do dia, pois, no caso de ha-
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Fatores Classes de gotas de acordo com as condições climáticas

Muito Finas ou Finas Finas ou Médias Médias ou Grossas

Temperatura abaixo de 25oC 25 a 28oC acima de 28oC

Umidade relativa acima de 70% 60 e 70% abaixo de 60%

Tabela 2. Exemplo de relação prática entre as condições climáticas e a escolha do tamanho das gotas
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ver um aumento considerável da temperatura, 
com redução da umidade relativa, ou aumento 
da velocidade do vento, o padrão de gotas preci-
sa ser mudado (passando-se a usar gotas maio-
res). Neste caso, o volume de aplicação deve ser 
aumentado, para não haver efeito negativo na 
cobertura dos alvos.

Chuva, orvalho e horários noturnos requerem 
atenção no momento do planejamento das aplica-
ções:
•	 No caso da chuva, recomenda-se observar o in-

tervalo mínimo de tempo entre a aplicação e a 
chuva, visando permitir o tempo mínimo para a 
penetração e absorção dos ingredientes ativos.

•	 Quando há orvalho, a presença de água nas 
folhas pode causar interferência na técnica de 
aplicação. O risco de um eventual escorrimento 
está ligado ao uso de espalhantes (surfatantes) 
nas caldas. Entretanto, existem situações, de-
pendendo da técnica empregada e do tipo de 
defensivo utilizado, em que a ação do orvalho 
pode ser benéfica (muitos fungicidas se posicio-
nam nesta situação).

•	 A aplicação noturna apresenta vantagens no 
que se refere às condições climáticas (umidade, 
temperatura e vento mais adequados à aplica-
ção de gotas mais finas), mas esta opção deve 
considerar a possível existência de limitações 
técnicas relativas aos próprios defensivos, no 
que se refere às questões de eficiência e veloci-
dade de absorção/penetração nas situações de 
ausência de luz ou baixas temperaturas.

Perdas e deriva
As perdas dos ingredientes ativos no processo de 
aplicação reduzem a dose real destes produtos so-
bre os alvos. A deriva é um dos tipos de perdas que 
podem ocorrer, sendo frequentes, ainda, as perdas 
por processos físicos e químicos na formulação da 
calda dentro do tanque do pulverizador. Apesar de 
o termo deriva ser utilizado de maneira geral, exis-
tem vários tipos de perdas:
•	 A deriva é qualquer desvio do produto aplicado, 

fazendo com que este não atinja o alvo da apli-
cação. 

•	 A endoderiva é a perda do produto dentro dos 
domínios da cultura (exemplos: escorrimento, 
lavagem do produto pela chuva e gotas de uma 
aplicação foliar que atingem o solo). A exoderi-

va é a perda do produto fora dos domínios da 
cultura, como no caso das gotas levadas pelo 
vento.

•	 A evaporação resulta na perda de gotas em con-
dições climáticas desfavoráveis (baixa umidade 
e alta temperatura do ar).

Independentemente da quantidade, a deriva na 
aplicação de produtos fitossanitários pode causar 
contaminação ambiental e danos às áreas vizinhas, 
além da potencial redução da eficiência dos produ-
tos. A deriva é um fenômeno que depende funda-
mentalmente de quatro fatores:
•	 Técnica de aplicação escolhida (por exemplo, o 

tipo de ponta com o seu correspondente espec-
tro de gotas).

•	 Composição da calda a ser aplicada (depende 
dos defensivos, adjuvantes e da concentração 
destes na calda).

•	 Condições climáticas no momento da aplicação 
(umidade relativa, temperatura e velocidade do 
vento).

•	 Condições operacionais utilizadas (velocidade 
do pulverizador, altura da barra, etc.).

Técnicas de redução de deriva (TRD)
Uma técnica de redução de deriva (TRD) é a com-
binação de elementos que visa reduzir o risco de 
deriva em uma aplicação. Como exemplo, uma 
TRD seria a adoção de uma ponta de indução de 
ar (que oferece menor risco de deriva comparada 
com uma convencional) e em conjunto com um 
adjuvante em mistura no tanque que apresente 
igualmente um potencial para reduzir as perdas. 
Uma TRD é empregada para minimizar o potencial 
de deriva, mas não isenta o aplicador da observa-
ção das condições climáticas e da análise dos riscos 
na aplicação. 

Adjuvantes
Os adjuvantes estão contidos na formulação do 
defensivo e/ou podem ser utilizados em mistura 
de tanque. As principais classes de adjuvantes são 
apresentadas a seguir:
•	 Surfatantes (ou espalhantes): aumentam a 

área de contato das gotas com os alvos e o mo-
lhamento da superfície tratada, podendo com 
isso melhorar a adesão, penetração e absorção 
da calda. Auxiliam também no processo de 
emulsificação de produtos oleosos.
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•	 Óleos: melhoram a penetração e ade-
são dos defensivos nas folhas, aumen-
tam o tamanho médio das gotas e 
reduzem a formação de gotas muito 
finas no espectro (efeito redutor de 
deriva).

•	 Adesivos e penetrantes: auxiliam 
na adesão e penetração da calda 
nas folhas, ajudando na proteção 
das aplicações no caso da ocorrên-
cia de chuvas.

•	 Redutores de deriva: interferem no 
processo de pulverização de modo 
a reduzir o risco de perdas e deriva.

•	 Condicionadores de calda: são pro-
dutos que interferem no pH e/ou 
propiciam a quelatização de cátions, 
melhorando a qualidade da água uti-
lizada na calda.

A tabela 3 mostra uma classificação 
dos principais adjuvantes de acordo 
com a função esperada e a recomen-
dação de necessidade de uso.
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Interferência dos componentes da
calda no espectro de gotas e risco 
de deriva
É importante considerar a influência dos 
componentes da calda no processo de 
formação de gotas. O espectro de gotas 
pode ser alterado de maneira tão signifi-
cativa por variações na calda quanto pela 
própria troca das pontas. Por isso o uso de 
adjuvantes e as misturas de tanque devem 
ser analisados quanto a possíveis intera-
ções com a tecnologia de aplicação. Como 
exemplo, enquanto numa ponta conven-
cional a presença de um surfatante pode 
aumentar a deriva, numa ponta com indu-
ção de ar este processo tende a ser inverso 
(o surfatante reduz a deriva).

Misturas de tanque
A busca pela maior capacidade opera-
cional dos pulverizadores tem incentiva-
do a aplicação de caldas cada vez mais 
complexas (misturas contendo inúme-
ros produtos fitossanitários, adjuvantes 
e adubos foliares). Um agravante é a 

Classe de função (exemplos de produtos) Recomendação de uso

Surfatantes (espalhantes e emulsificantes)
Folhas com dificuldade de molhamento, grande 

superfície foliar a ser coberta, necessidade de 
emulsificação de produtos.

Adesivos (óleos e derivados de látex) e pene-
trantes (óleos e surfatantes)

Necessidade de acelerar ou incentivar a penetra-
ção, absorção e adesão do defensivo nas folhas 

(ex.: risco de chuva).

Umectantes (poliglicol, sorbitol, polissacarídeos 
e outros) Redução do risco de evaporação.

Condicionadores de calda: acidificantes (ácidos), 
tamponantes (ácido cítrico), 

sequestrantes (EDTA)

Risco de inativação e/ou degradação dos ativos 
devido a características da água: água dura 

(sequestrantes), pH inadequado (acidificantes e 
tamponantes).

Redutores de deriva (polímeros, polissacarídeos, 
óleos, fosfolipídios e outros)

Redução do risco de deriva: diminuição da 
formação de gotas muito finas no espectro de 

gotas e/ou aumento do DMV.

Antiespumantes (alguns tipos de organosili-
cones) Formação de espuma.

Protetores (“extenders”): polímeros + filtro UV Risco de fotodegradação.

Multifuncionais: são formulações contendo um 
ou mais componentes adjuvantes que oferecem 

funções múltiplas

Necessidade de melhorar o desempenho da 
aplicação dentro das funcionalidades oferecidas 

pelo produto.

Tabela 3. Classificação funcional e recomendação de uso de alguns tipos de adjuvantes
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concomitante redução do volume de calda, o que 
resulta numa mistura com reduzida quantidade de 
água, tornando o problema mais complexo. Reco-
menda-se que as misturas sejam validadas antes 
de sua efetivação nos tanques dos pulverizadores, 
através do que se convencionou chamar de “teste 
da garrafa” (mistura prévia dos produtos na exata 
proporção esperada no tanque, utilizando-se gar-
rafas plásticas ou baldes). Outro fator importante 
para facilitar a aplicação de caldas com misturas 
mais complexas de produtos é a eficiente agitação 
da calda no tanque do pulverizador.

Recomendação de sequência de mistura 
de produtos no tanque ou no misturador

1. Colocar água e ligar agitação
2. Colocar adjuvantes surfatantes e emulsionantes
3. Colocar substâncias mais solúveis em água
4. Colocar produtos sólidos (em pó ou grânulos)
5. Colocar líquidos mais concentrados
6. Colocar produtos para adubação e outros adju-

vantes
7. Colocar produtos que contenham óleo

Aplicação com pulverizadores de barras
O avanço no desenvolvimento da tecnologia per-
mite aplicações terrestres em baixo volume com 
desempenho similar ao das aplicações convencio-
nais, desde que realizadas dentro dos critérios de 
respeito aos limites climáticos. As diversas famílias 
de pontas, os acessórios de barra, os atomizadores 
rotativos, os sistemas eletrostáticos, a assistência 
de ar e os dispositivos eletrônicos para navegação 
e controle da pulverização ajudam na adequação 
da técnica de aplicação com os requisitos de cada 
tipo de trabalho.

Um fator importante é o potencial de amassa-
mento da cultura causado pelo tráfego dos pul-
verizadores. Os danos mecânicos são variáveis 
de acordo com o tipo de equipamento, podendo 
ser bastante reduzidos em condições de tráfego 
controlado (passar com o pulverizador sempre 
no mesmo rastro). A utilização de pulverizadores 
autopropelidos com pneus estreitos, as barras 
de grande dimensão (situação comum no Cen-
tro-Oeste brasileiro) e o uso de sistemas eletrôni-
cos são fundamentais para a redução das perdas. 
Nestas condições, é comum que os danos mecâ-

nicos não ultrapassem 1%. 
A velocidade é um fator decisivo na qualidade 

das aplicações. Os controladores eletrônicos pro-
piciam ajuste do volume de calda de acordo com 
a variação de velocidade, mas é frequente o uso 
equivocado da tecnologia, resultando em perda 
de qualidade. O aumento de velocidade ocasiona 
aumento proporcional de pressão na pulverização, 
gerando redução de tamanho das gotas e aumen-
to do risco de deriva. Somando-se a isso, a maior 
velocidade produz maior vento relativo (devido 
ao deslocamento do pulverizador) e há aumento 
da oscilação da barra, gerando ainda mais danos à 
qualidade da aplicação. Por isso a velocidade não 
deve ser apenas vinculada à necessidade de maior 
capacidade operacional, devendo ser considerada 
também dentro de um pacote tecnológico que re-
sultará na qualidade geral da aplicação.

Figura 2.  Mistura de tanque (Foto: Ulisses Antuniassi)

Figura 3. Pulverizadores de barras  (Foto: Ulisses Antuniassi)

ampa - imamt  2012   



manual de boas práticas

106

Aplicações em faixas
As aplicações em faixas devem ser cui-
dadosamente planejadas para que não 
haja erro na dosagem dos produtos. A 
dose por hectare deve ser ajustada de 
acordo com a faixa efetiva de aplicação. 
As pontas de jato plano uniforme são 
as mais recomendadas, pois seu jato de 
pulverização oferece distribuição de lí-
quido mais uniforme sem que haja ne-
cessidade de sobreposição com outra 
ponta, como no caso das barras de pul-
verização. Como exemplo, a Teejet ado-
ta a letra “E” (de ‘even’, em inglês, que 
significa ‘igual, plano ou uniforme’) em 
seu código de produto para identificar 
pontas para esta finalidade.

Calibração e inspeção periódica 
de pulverizadores
Os pulverizadores devem ser corretamen-
te calibrados e inspecionados antes das 
aplicações. As técnicas mais modernas de 
calibração, com o uso de baldes e balança 
(métodos gravimétricos), devem ser pre-
feridas, descartando-se o uso dos “copos” 
de calibração. Este processo deve ser reali-
zado cuidadosamente nas máquinas com 
sistemas eletrônicos de controle, pois a 
calibração destes sistemas é de fundamen-
tal importância para acurácia da dose. É 
recomendável a adoção de um sistema de 
Inspeção Periódica de Pulverizadores (IPP) 
para a revisão das condições do equipa-
mento antes de cada pulverização.

Conceitos básicos importantes para as aplicações aéreas:
1. Atomizadores rotativos: a vazão de líquido é ajustada por um sistema 

de orifícios variáveis e pela pressão da calda, enquanto a intensidade 
de fragmentação das gotas depende da rotação do atomizador, a qual 
é definida pelo ângulo das pás das hélices e pela velocidade de voo da 
aeronave.

2. Pontas hidráulicas: usualmente de jato plano, cone cheio ou vazio, as 
pontas são montadas em barras que podem ser anguladas com relação ao 
deslocamento da aeronave, aumentando ou diminuindo a fragmentação 
das gotas (quanto maior esta angulação menor será o tamanho de gotas 
geradas, e vice-versa).

3. Faixa de deposição: deve ser determinada de acordo com normas técnicas 
(exemplo: ASAE S386.2).

4. Calibração da vazão: pode ser realizada pela determinação direta do 
consumo de calda em função do tempo.

Aplicações aéreas
A aplicação aérea é uma atividade que 
demanda investimentos importantes no 
gerenciamento. Mesmo que a escolha da 
tecnologia de aplicação seja correta, ou-
tros fatores são importantes, de maneira 
isolada ou em suas interações: altura de 
voo, faixa de trabalho, posição do vento e 
condições climáticas. A posição do vento 
é um dos fatores mais importantes para 
garantir bom recobrimento das faixas. 
A aeronave deve ser preferencialmente 
posicionada de forma perpendicular ao 
vento predominante, facilitando alarga-
mento natural das faixas. Caso contrário 
pode ocorrer o estreitamento involuntá-
rio delas, com consequente erro por falta 
de sobreposição (falha de controle).

A gestão da disponibilidade é um dos 
fatores mais importantes para o suces-
so da aplicação aérea. Na maioria das 
vezes, a aplicação ocorre como serviço 
terceirizado, sendo recomendada a aná-
lise detalhada de sua disponibilidade vi-
sando à contratação das aplicações com 
antecedência. Este procedimento pode 
garantir o ajuste correto do momento 
da aplicação. Para tanto, é fundamental 
o cálculo operacional do sistema terres-
tre disponível, visando definir o número 
de dias necessários para fechar a área. 
Este procedimento ajuda a diminuir o 
risco da contratação emergencial, a qual 
geralmente aumenta a probabilidade 
de erros.
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Figura 4.Pulverização aérea (Foto: Ulisses Antuniassi)
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Plantas daninhas na cultura 
de algodão em Mato Grosso

Nenhuma das técnicas de manejo de 
plantas daninhas atualmente disponível 
para a cultura do algodão proporciona 
controle eficaz quando utilizada isola-
damente. No entanto, quando integra-
das de forma planejada, estas práticas 
são altamente efetivas, proporcionando 
um controle sustentável. Com o adven-
to da resistência de plantas daninhas 
a herbicidas, este princípio de manejo 
integrado se tornou ainda mais neces-
sário, exigindo mudanças substanciais 
nas práticas de manejo das plantas da-
ninhas na cotonicultura do Estado de 
Mato Grosso, tornando assim a adoção 
do manejo integrado de plantas dani-
nhas uma necessidade.

Todas as orientações deste manual vi-
sam dar suporte para as pessoas envolvi-
das com a recomendação de herbicidas, 
para resultar em um manejo de plantas 

daninhas viável e sustentável agronômica, 
econômica e ambientalmente.

1. Manejar as plantas daninhas 
no momento certo
O período de interferência das plantas 
daninhas na cultura do algodão é de-
finido em função de uma série de fato-
res culturais e ambientais. No entanto, é 
comum ser considerado que o período 
compreendido entre 20 e 80 dias após 
a emergência da cultura é quando a cul-
tura deve ser mantida livre da infestação 
de plantas daninhas para garantia de 
produtividade quantitativa. Na figura 1 
pode ser observada uma cultura duran-
te o período crítico de competição se há 
infestação de plantas daninhas. Contudo 
sabe-se que a cultura deve estar livre da 
presença de plantas daninhas preferen-
cialmente por todo o ciclo, já que a qua-
lidade do produto colhido é importantís-
sima. 

Assim, os momentos de aplicação de 
herbicidas para evitar a interferência po-
dem ser: (i) no pré-plantio; (ii) na pré-e-
mergência da cultura; (iii) pós-emergên-
cia da cultura, aplicando o herbicida em 
área total; (iv) pós-emergência da cultu-
ra em jato dirigido; e (v) na dessecação 
de plantas de infestação tardia em pré-
colheita.

2. Dessecação através de herbicidas
 não seletivos associados ou não
 a residuais
A dessecação da vegetação antes do 
plantio é uma prática indispensável tan-
to para eliminação da vegetação espon-
tânea existente antes do plantio, quanto 
de culturas em cobertura/rotação, prin-
cipalmente onde a prática do plantio di-
reto é executada. Atualmente o mercado 
é dominado pelo uso do glifosato como 
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Figura 1. Cultura do 
algodão livre de plantas 
daninhas durante a fase 
crítica de competição 
com as plantas 
daninhas
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tratamento de dessecação, por ser fácil de utilizar e 
com flexibilidade de doses. Cuidados importantes 
devem ser tomados nesta aplicação, pois o glifosa-
to é um herbicida que tem sua eficácia afetada por 
diversos aspectos:
•	 Condições climáticas no momento da aplicação.
•	 Estádio de desenvolvimento da planta daninha 

na aplicação.
•	 Grau de estresse das plantas daninhas na apli-

cação.
•	 Excesso de uso deste herbicida pode selecionar 

plantas daninhas resistentes.
•	 Chuva imediatamente após a aplicação do her-

bicida pode afetar sua absorção pela planta e 
consequentemente prejudicar sua eficácia.

•	 A qualidade da água utilizada com veículo de 
aplicação pode influenciar na eficácia do glifo-
sato, requerendo observação desta questão. (fi-
gura 2)

Aplicação sequencial na dessecação
A aplicação sequencial de herbicidas na desseca-
ção refere-se à aplicação de duas táticas diferentes 
de controle de plantas daninhas de tal forma que a 
segunda aplicação controla os sobreviventes da pri-
meira assim como eventuais germinações que ocor-
rem entre a primeira e a segunda aplicação. 

O ideal de uma aplicação sequencial é a utiliza-
ção de herbicidas com diferentes mecanismos de 
ação em cada uma das aplicações, como, por exem-
plo, o glifosato na primeira aplicação (Inibidor da 
EPSPs) seguido na segunda aplicação do paraquat 
(Inibidor do fotossistema II), em um intervalo entre 
as aplicações que varia de 10 a 15 dias. Dentre os 
benefícios desta tática de manejo estão: retardar 
ou prevenir a seleção de plantas daninhas resisten-
tes ao glifosato (vide tabela 1, feita através de um 

modelo de simulação da realidade); diminuir a in-
tensidade de infestação de plantas daninhas resis-
tentes ao glifosato a ser controlada após a semea-
dura da cultura. 

Para utilização da técnica de aplicação sequen-
cial é recomendado que o glifosato seja utilizado 
na primeira aplicação seguido do paraquat; o in-
tervalo entre as aplicações é variável em função 
da espécie de planta daninha alvo; identificar 
a planta daninha alvo visada pela aplicação se-
quencial; a primeira aplicação deve ser planejada 
no estádio fenológico da planta daninha com alta 
suscetibilidade; o planejamento na propriedade é 
vital para que a técnica seja implementada, pois 
quando o tempo de semeadura é restrito esta téc-
nica pode representar uma complicação logística 
operacional.

Como exemplo considera-se a planta daninha 
capim-pé-de-galinha (Eleusine indica), a qual deve 
ser atingida pelo glifosato na primeira aplicação 
em dose adequada ao estádio em que se encontra. 

Figura 2.  Dessecação antes do plantio direto 
(Foto:  Lucien Seguy)

Estratégia Probabilidade de evolução 
de resistência ao glifosato

Glyfosate todos os anos 0,64

Alternando glifosato e paraquat 0,35

Aplicação sequencial todos os anos 0,00

Alternando sequencial 3 anos em 5 0,017

Tabela 1. Probabilidades da evolução de plantas daninhas resistentes ao glifosato em azevém sob quatro diferentes estratégias 
de dessecação (*Neve et al. 2003)

*NEVE, P. B.; DIGGLE, A. J.; SMITH, F. P.; POWLES, S. B. Simulating evolution of glyphosate resistance in Lolium rigidum. II, Past, present 
and future glifosato use in Australian cropping. Weed Research, v. 43, p. 418–427, 2003.
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É preciso um espaço de tempo de pelo 
menos dez dias para que o glifosato faça 
seu trabalho. Na segunda aplicação, de 
10 a 15 dias após a primeira, insere-se 
o paraquat, em dose adequada à reali-
dade da área, a fim de se controlar um 
segundo fluxo desta planta daninha e 
possíveis escapes do glifosato. 

Associação de residuais com
 o herbicida de dessecação
Uma das recomendações usuais na 
prática da dessecação com glifosato é 
a associação de herbicidas residuais. 
Alguns destes herbicidas residuais têm 
também atividade pós-emergente, assim 
pode auxiliar o herbicida dessecante no 
controle de plantas daninhas resistentes/
tolerantes ao glifosato.

As vantagens desta associação estão 
relacionadas à maior seletividade do re-
sidual para a cultura, quando comparada 

com a aplicação deste residual após a se-
meadura (como pré-emergente), controle 
de plantas daninhas de difícil controle ou 
resistentes ao glifosato, redução do ban-
co de semente prontamente germinável, 
facilitando assim o manejo pós-plantio e 
finalmente conferindo “dianteira competi-
tiva” para a cultura, quando o herbicida re-
sidual é responsável por retardar a época 
de emergência da planta daninha em rela-
ção à emergência do algodão, facilitando 
assim a aplicação do herbicida pós-emer-
gente seletivo na cultura.

Dentre os herbicidas residuais aplica-
dos em pré-plantio destacam-se aqueles 
à base de flumioxazina, em dose de 100 g 
ha-1 em média de produto formulado, que 
além de incrementar a ação dessecadora 
do glifosato pode controlar plantas dani-
nhas em pré-emergência.

Alguns herbicidas podem ser associa-
dos ao glifosato, como no caso da flumio-

Ingredientes
Ativos1

Herbicidas 
comerciais2

“Intervalo de dose3

(g ia ha-1) Dessecação4

alacloro Alaclor Nortox 1440 a 2880 2ª (Solo)

clomazona*
“Gamit360CS / Gamit / 

Gamit Star / Clomanex / 
Magister”

360 a 1000 2ª (Solo)

diurom “Diuron Nortox / 
Herburon /Karmex 800” 1000 a 3000 1ª (glifosato)

2ª (Solo)”

flumioxazina “Flumyzin 500 PM / 
Sumyzin / Sumisoya” 25 a 100 “1ª (glifosato)

2ª (Solo)”

pendimentalina** Herbadox 600 a 1200 2ª (Solo)

prometrina Gesagard 500 SC 500 a 1000 2ª (Solo)

s-metolacloro Dual Gold 960 a 1440 2ª (Solo)

trifluralina**
“Premerlin 600 EC / Triflu-

ralina Milênia
Trifluralina Nortox / Gold”

445 a 900 2ª (Solo)

1  Podem existir variações do nome do ingrediente ativo ou mesmo misturas formuladas com outros ingre-
dientes ativos.
 2 Podem existir mais produtos comerciais, de mesma qualidade e eficiência.
3 Dose baseada em bula ou recomendações extraoficiais. Doses em ingrediente ativo, variando conforme 
alvo biológico e tipo de solo (consulte um engenheiro Agrônomo).
 4 Posicionamento em relação à dessecação, podendo ser considerado produto para primeira dessecação (as-
sociado a glifosato) - 1ª (glifosato) ou na segunda aplicação (associado ou não a glifosato) - 1ª (solo).
* requer tratamento de sementes com safener adequado. 
** pode ser aplicado em PPI.

Tabela 2. Ingredientes ativos, herbicidas comerciais e intervalo de doses que podem ser utilizados como 
herbicidas residuais, em associação ou não ao glifosato (*adaptado de Mapa, 2012)
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xazina, pelo fato de ajudar na dessecação, além de 
conferir o efeito residual já discutido. Normalmente 
estes herbicidas não apresentam problemas na as-
sociação com o glifosato e têm efeito sobre folhas 
largas, potencializando a ação do glifosato, por faci-
litarem sua penetração. Esses produtos podem ser 
recomendandos tanto na aplicação única e mais tra-
dicional do glifosato, como em situações com duas 
dessecações, conforme já discutido.

Contudo, há herbicidas, com efeito residual bas-
tante eficaz, que podem ser usados na dessecação 
com todas as vantagens já discutidas desta prática, 
mas que visam atingir o solo e não restos de plantas. 
Estes produtos normalmente devem ser utilizados 
mais próximos à semeadura da cultura, na opera-
ção de segunda dessecação, quando efetivamente 
se tem a chegada dos herbicidas ao solo. A tabela 2 
mostra os principais herbicidas residuais disponíveis 
para cultura do algodão e seu posicionamento quan-
to a doses e momento de utilização, baseado em re-
comendações oficiais e impressões dos autores. 

3. Aplicação de residuais pós-semeadura 
da cultura (pré-emergentes)
Normalmente o uso de residuais na cultura de algodão 
está condicionado principalmente ao sistema de 
produção utilizado. Nas culturas geneticamente 
modificadas para tolerância ao glifosato (RR - Roundup 
Ready) o uso de residual é pouco empregado, porém 
é uma das formas de prevenção da resistência. Em 
sistemas com cultura geneticamente modificada 
para tolerância ao amônio glufosinato (LL - Liberty 
Link) o uso de herbicidas residuais pode ser uma 
prática capaz para reduzir o número de aplicações 
de amônio glufosinato em pós-emergência. Nos 
sistemas convencionais de cultivo com culturas 
não geneticamente modificadas para tolerância a 
herbicidas, os residuais são utilizados com bastante 
frequência. Três fatores importantes devem ser 
considerados no uso de residuais pós-plantio.

Conhecimento das espécies e densidades das 
plantas daninhas: normalmente em áreas conheci-
das do agricultor, as plantas daninhas presentes na 
área são conhecidas e ele já tem ideia de qual herbi-
cida pré-emergente utilizar. Porém, em áreas novas 
ou para áreas muito extensas, é necessário um levan-
tamento prévio da infestação de plantas daninhas 
durante os meses que antecedem a semeadura do 
algodão ou ter um histórico detalhado da área. 

A identificação correta da planta daninha em nível 
de espécie é necessária para recomendação do pré
-emergente adequado, ou para confecção de asso-
ciações entre dois ou mais ingredientes ativos. Nor-
malmente os herbicidas residuais são mais benéficos 
quando as densidades esperadas das plantas dani-
nhas nas áreas são altas, visto que a principal atuação 
de um herbicida pré-emergente está na redução do 
banco de sementes prontamente capaz de germinar.

Condições do solo: o preparo do solo é crítico para 
o bom funcionamento de um pré-emergente, princi-
palmente em áreas que apresentam muitos torrões 
no preparo convencional do solo ou palha em áreas 
de plantio direto, com destaque para os herbicidas 
de baixa solubilidade em água, que necessitam de 
maiores cuidados nesta situação de aplicação. 

A dose do herbicida residual deve ser planejada 
de acordo com a textura do solo, principalmente no 
que se refere aos teores de argila e matéria orgâni-
ca. Essas observações são muito importantes para 
eficácia da aplicação do pré-emergente, porém mais 
ainda para garantia de seletividade para cultura, 
principalmente porque, na época de semeadura da 
cultura, haverá chuvas e exageros de dose em fun-
ção de características de solo normalmente gerarão 
sintomas fitotóxicos.

Rotação de culturas ou pastagens implantadas 
na entressafra: o tempo entre a aplicação de um 
residual/pré-emergente e a semeadura da cultura 
em rotação ou pastagem, sem os efeitos de resíduos 
destes herbicidas (carry-over), deve ser considerado. 
Dentre os herbicidas usados como residuais e que 
têm efeito nas culturas em rotação/pastagens está o 
diuron, que exige pelo menos oito meses de interva-
lo, dependendo do regime de chuva após aplicação. 
É importante que o uso de herbicidas com poder re-
sidual seja feito dentro de uma base de planejamen-
to considerando-se todo o sistema de produção da 
área. As bulas dos produtos trazem as necessidades 
quanto a intervalos de semeadura para diversas cul-
turas, devendo ser consideradas neste planejamento.

A disponibilidade, eficácia e persistência de um 
herbicida residual no solo são bastante complexas, 
pois depende de vários fatores, dentre eles da textu-
ra do solo, do pH do solo, do teor de matéria orgânica 
e da umidade e temperatura do solo no momento 
da aplicação. A dose trabalhada e as condições me-
teorológicas reinantes no período após aplicação 
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também influenciam a duração do efeito 
residual, bem como as características físi-
co-químicas do ingrediente ativo usado, 
como as predisposições a volatilização e 
fotodegradação. Contudo, dentre todos 
os fatores destacados, o regime hídrico 
do local será o principal fator de determi-
nação do poder residual de um herbici-
da. Na tabela 3 é disponibilizada uma lista 
de vantagens e desvantagens do uso de 
herbicidas residuais na cotonicultura.

Também é possível aplicar alguns resi-
duais não seletivos para a cultura através 
da aplicação de compostos químicos no 
tratamento de sementes do algodão que 
protegem a planta da fitotoxicidade do 
herbicida. Destaca-se nesta situação o 
caso do clomazona, que exige a aplicação 
de um protetor junto com o tratamento 
de sementes. Para este herbicida poder 
ser utilizado deve promover o tratamen-
to de sementes com um safener (protetor 
de plantas - Permit), a fim de se garantir 
uma seletividade que antes não existia. 

Devem ser tomados cuidados especiais no 
tratamento uniforme das sementes, pois, 
caso contrário, sintomas de fitotoxicidade 
podem ocorrer no campo. Ainda, altas pre-
cipitações e solos arenosos podem causar 
sintomas de injúrias no algodão.

A planta daninha capim-pé-de-gali-
nha (Eleusine indica), já utilizada como 
exemplo na descrição da dessecação se-
quenciada, serve também como exemplo 
de planta daninha a ser manejada com 
o uso de residuais. Em áreas altamente 
infestadas, após a dessecação, em que 
se eliminou as plantas estabelecidas de 
capim-pé-de-galinha, é natural imaginar 
que o banco de sementes da área seja 
extremamente carregado de sementes 
desta espécie. A inserção de um herbicida 
residual como flumioxazina, pendimen-
thalina, trifluralina ou clomazona seria 
muito importante para abaixar a pressão 
de infestação do banco de sementes de 
capim-pé-de-galinha, além de possibilitar 
que o controle em pós-emergência atinja 

Tabela 3. Aspectos positivos e negativos no uso de herbicidas pré-emergentes na cultura do algodão

Positivo Negativo

Custo relativamente baixo Eficácia imprevisível, e dependente da 
umidade do solo

Controle precoce das plantas daninhas, antes do 
início da interferência (otimização da produção)

Necessidade de conhecimento prévio da infes-
tação das plantas daninhas na área

Diferentes mecanismos de ação em relação aos 
herbicidas pós-emergentes, portanto, podem ser 

utilizados para manejo da resistência

Possibilidades de resíduos no solo limitam a 
rotação de culturas em algumas situações

“Janela de aplicação” mais ampla, com maior 
intervalo de tempo

Injúrias para a cultura se profundidade de se-
meadura é desuniforme ou se há assoreamen-

to do sulco de plantio com as chuvas

Melhor opção de manejo em algumas situações 
de infestação

O preparo do solo deve ser esmerado e alguns 
herbicidas exigem incorporação para melhor 

eficácia

Geralmente controla um amplo espectro de 
espécies de plantas daninhas

Necessita de uma camada de solo tratada com 
o herbicida que não pode receber qualquer 

cultivo ou outra forma de distúrbio da superfí-
cie do solo

Controle efetivo de algumas plantas daninhas de 
difícil controle pelos herbicidas pós-emergentes 

(exemplo: trapoeraba tolerante ao glifosato)

Dificuldade de alguns herbicidas em transpor 
a palhada

Período de controle prolongado pode contro-
lar diversos fluxos de emergência de plantas 
daninhas com característica de germinação 

descontínua

Variações de tipos de solo e retenção de 
umidade dentro de um mesmo talhão podem 

refletir em resultados variáveis
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plantas em estádio de desenvolvimento menor e por 
isso mais suscetível.

4. Herbicidas seletivos aplicados em
condições de pós-emergência da cultura
A seletividade de um herbicida aplicado em área 
total na culltura pode ser obtida bioquimicamente, 
como é o caso dos herbicidas pirithiobac e trifloxy-
sulfuron, ou através de culturas geneticamente mo-
dificadas para tolerância a herbicidas não seletivos, 
como no caso das culturas RR e LL.

Trifloxysulfuron e pirithiobac
A aplicação do herbicida trifloxysulfuron em área to-
tal é feita com no mínimo 5 folhas até 60 dias antes 
da colheita, controlando ciperáceas e diversas folhas 
largas menores que 10 cm de altura. Sempre haverá 
algum grau de injúria (nunca aplicar antes de 5 fo-
lhas, ideal 7 folhas), devido ao fato de que a planta de 
algodão precisa metabolizá-lo e isso normalmente 
gera, pelo menos, alguma clorose.

É importante seguir cuidadosamente as reco-
mendações de adjuvantes, não misturar o produto 
comercial do trifloxysulfuron com outros herbicidas 
que não o pyrithiobac e checar o rótulo com rela-
ção a inseticidas e fungicidas a serem colocados na 
calda do trifloxysulfuron. Deve-se evitar a colocação 
de graminicidas (inibidores da ACCase), na calda de 
aplicação do trifloxysulfuron, guardando-se 3 dias de 
intervalo para aplicação do graminicida para aplica-
ção do trifloxysulfuron e 5 dias se o trifloxysulfuron 
for aplicado após o graminicida. Com relação ao car-
ry-over, após o uso de trifloxysulfuron, deve aguardar 
um intervalo de no mínimo 9 meses para semeadura 
de culturas sensíveis como feijão e milho. 

O pyrithiobac pode ser aplicado desde o estádio 
cotiledonar até 60 dias antes da colheita do algodão, 
sendo possíveis até duas aplicações por ano de for-
ma seletiva. O momento da aplicação é crítico para 
eficácia sobre as plantas daninhas, as quais devem 
ter entre 7 e 10 cm no máximo. As plantas daninhas 
guanxuma (Sida spp) e caruru (Amaranthus spp) não 
devem ultrapassar 5 cm de altura. O pyrithiobac não 
deve ser associado a graminicidas (inibidores da 
ACCase), visto que possui antagonismo com estes 
herbicidas, devendo seguir a mesma recomendação 
do trifloxysulfuron com relação à aplicação do gra-
minicida. É bastante normal a associação entre triflo-
xysulfuron e pyrithiobac, muitas vezes com vistas à 
redução de dose de um ou de outro produto. A re-

comendação deles deve ser feita baseada na bula do 
produto, a fim de alcançar eficácia sobre as plantas 
daninhas alvo. As doses menores muitas vezes repre-
sentam escapes das plantas daninhas e isso deve ser 
mensurado pelo recomendante.

Graminicidas (inibidores da ACCase)
Estes herbicidas são denominados graminicidas por 
controlarem especificamente plantas daninhas de 
folha estreita, pertencentes à família das poaceas. 
Podem ser usados em qualquer momento da cultura 
do algodão, visto que são totalmente seletivos, salvo 
em associação aos herbicidas trifloxysulfuron e pyri-
thiobac, conforme comentado acima.

Diversos são os produtos recomendados clas-
sificados como graminicidas e entre os principais 
destacam-se aqueles à base dos ingredientes ativos 
clethodim, fluazifop-p-butyl, haloxyfop-methyl, qui-
zalofop-p-ethyl, sethoxydim e tepraloxydim. Outros 
graminicidas também seriam seletivos à cultura, mas 
não possuem recomendações oficiais.

Outra vez recorreremos ao exemplo da planta da-
ninha capim-pé-de-galinha (Eleusine indica), não só 
por ser uma planta importante ao segmento da coto-
nicultura, como pelo fato de ao exemplificarmos di-
versos momentos de manejo da mesma espécie pre-
tendermos mostrar como integrar diferentes práticas 
de manejo químico para reduzir o problema de uma 
planta agressiva, de forma a saná-lo por completo. 

Na figura 3 pode ser observada uma área infesta-
da de capim-pé-de-galinha. Após a semeadura da 
cultura, a principal ferramenta de manejo do capim-
pé-de-galinha é o uso de graminicidas. Contudo, ao 
olharmos as distintas bulas, veremos que as recomen-
dações citam estádios iniciais, antes até do perfilha-
mento da gramínea. Caso não seja feita uma adequa-
da dessecação e um manejo do banco de sementes, 
no momento do uso do graminicida teremos plantas 
adultas, as quais os graminicidas não controlaram. 
Esta lógica se aplica a outras espécies também, ainda 
que para folhas largas, estaremos procurando otimi-
zar o uso de trifloxysulfuron e pyrithiobac.

Aplicações em jato-dirigido
A alternativa mais comum para o uso de um herbi-
cida não seletivo para cultura ou a estratégia mais 
eficaz para se evitar o efeito guarda-chuva da cultura 
sobre as plantas daninhas, principalmente da linha 
da cultura, é o uso da aplicação em jato-dirigido, pro-
tegida ou não. Essa técnica de aplicação consiste no 
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direcionamento do herbicida às folhas das 
plantas daninhas ou ao solo da entrelinha 
da cultura, estando a cultura já estabele-
cida na área. Em algodão é uma prática 
comum, entre 90 e 150 dias após a germi-
nação da cultura, podendo ocorrer mais 
de uma vez, dependendo da condução 
da lavoura, variedade utilizada e pressão 
de infestação na área. Na figura 4 pode ser 
observado um dos equipamentos de apli-
cação de herbicida dirigida na cultura de 
algodão. 

 A aplicação pode ser protegida, quan-
do se utiliza o equipamento denominado 
“casinha de cachorro”, ou sem proteção 
com os bicos de pulverização direciona-
dos para o solo da entrelinha, muitas ve-
zes utilizando-se de pingentes. Muito uti-
lizada até hoje, é uma prática vista como 
algo que incomoda o cotonicultor, pelo 
baixo rendimento de aplicação, a maior 
dependência de condições meteorológi-
cas no momento da aplicação e pela gran-
de possibilidade de fitointoxicações.

São utilizados diversos produtos nes-
te tipo de aplicação, com destaque para 
o uso de diuron e gesagard como herbi-
cidas residuais a serem inseridos no solo 
das entrelinhas e carfentrazone, para-
quat, amônio glufosinato e glyphosate 
como herbicidas não seletivos de amplo 
espectro para controle das plantas da-
ninhas em pós-emergência. Neste últi-
mo tipo de aplicação, considera-se que 
a aplicação dirigida está sendo usada 
como último recurso para controle da in-
festação da área. Imaginando-se a plan-
ta daninha capim-pé-de-galinha (Eleusi-
ne indica) novamente, esta requereria o 
uso do glyphosate, em altas doses, uma 
vez que um escape deste estágio prova-
velmente já seria de uma planta adulta, 
inadequadamente controlada anterior-
mente.

O desejo de eliminação das opera-
ções de jato dirigido ajudou a fomentar 
o surgimento de eventos de transgenia 
ligados à tolerância do algodoeiro a her-
bicidas não seletivos como o glifosato e 
o amônio glufosinato, por hora.

Figura 4. Equipamento 
de aplicação dirigida de 
herbicidas na cultura de 
algodão

Figura 3. Infestação de 
capim-pé-de-galinha 
na cultura de algodão
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emergência de plantas daninhas.
Há uma limitação quanto ao número de varie-

dades (FiberMax 966LL, FiberMax 951LL e IMACD 
6001LL), as quais são posicionadas para fechamento 
do plantio e segunda safra. Normamente esta tecno-
logia não dispensa o uso de herbicidas residuais, pos-
sibilitando melhor logística na propriedade e uso de 
herbicidas de menor custo (graminicidas). O uso na 
segunda safra permite eliminar as aplicações dirigi-
das e “catações” em espaçamentos adensados.

É uma alternativa para o controle de plantas da-
ninhas resistentes aos inibidores da ALS, como picão
-preto (Bidens pliosa) e amendoim-bravo (Euphorbia 
heterophylla) (figura 5), bem como pode atuar com 
grande eficácia sobre plantas de buva (Conyza spp) 
resistentes ou não. Não possui restrição quanto à 
associação com trifloxysulfuron e pyrithiobac, ainda 
que a fitotoxicidade nestes casos será aumentada. A 
dose será em função da infestação presente na área, 
devendo-se evitar a associação do amônio glufosina-
to em aplicações com inseticidas de formulação EC e 
durante as coberturas com N ou K.

Um manejo integrado de plantas daninhas, con-
templando-se as diferentes possibilidades de inter-
ferência química sobre a planta daninha alvo e seu 
bando de sementes, consiste em estratégia susten-
tável em áreas de algodão. A inserção de varieda-
des tolerantes a herbicidas aumenta as possibili-
dades de diferentes modalidades de controle, não 
devendo restringir o uso de qualquer das técnicas 
citadas neste material.

6.  Manejo seletivo com glifosato e o amônio 
glufosinato
O surgimento de variedades de algodão tolerantes 
ao uso de herbicidas não seletivos como o glifosato e 
o amônio glufosinato levou a um tipo de manejo de 
plantas daninhas com menos problemas de fitointo-
xicações e mais simplificado. Contudo já são cinco 
espécies de plantas daninhas conhecidas no Brasil 
resistentes ao glifosato e duas espécies conhecidas 
no mundo resistente ao amônio glufosinato. Dessa 
forma, caso não seja mantido o uso de herbicidas 
residuais na dessecação e na pré-emergência ou se 
cesse o uso de graminicidas, estaremos caminhando 
para seleção de biótipos de plantas daninhas resis-
tentes aos herbicidas glifosato e o amônio glufosina-
to no algodão brasileiro.

Variedades RR
Tendo sido as primeiras variedades de algodão no 
Brasil com tolerância a um herbicida não seletivo, 
no caso o glifosato, estas variedades possuem di-
ferentes tipos de manejo envolvendo o glifosato, 
pelas limitações de cada evento de transgenia. De-
ve-se aplicar o glifosato até o quarto par de folhas 
ou até o quinto menor que uma moeda para o al-
godão chamado de geração não flex. 

Aplicações sequenciais podem ser feitas em in-
tervalo de 10 dias, podendo também serem feitas 
até duas aplicações dirigidas. Para as variedades RR 
Flex é possível aplicar até sete dias antes da colhei-
ta. Neste sistema é dispensável o uso de residuais, 
desde que não haja plantas daninhas resistentes/
tolerantes ao glifosato na área, ou já esteja utili-
zando uma estratégia preventiva de seleção de 
resistência. Contudo, sempre é recomendável que 
a estratégia de prevenção da resistência seja utili-
zada mesmo que não haja indício de resistência na 
propriedade. O uso do glifosato permite a associa-
ção com graminicidas na aplicação em pós-emer-
gência.

Variedades LL
O amônio glufosinato pode ser aplicado em qual-
quer estádio de desenvolvimento do algodão, po-
rém há limitação com relação ao estádio da planta 
daninha, que deve estar em fases iniciais de de-
senvolvimento (folhas largas, entre 4 e 6 folhas, e 
gramíneas até o primeiro perfilho). Assim, são fei-
tas várias aplicações deste herbicida para atender 
o estádio ideal de aplicação e os vários fluxos de 

Figura 5.  Amendoim-bravo (Euphorbia heterophylla) resis-
tente aos inibidores da ALS (Foto:  Edson Andrade Jr.)
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Controle de doenças no 
algodoeiro em Mato Grosso

1. Importância das doenças e
do monitoramento da lavoura
na cultura do algodoeiro
O Estado de Mato Grosso consolidou-
se como o maior produtor de algodão 
do Brasil devido à implantação da 
colheita mecanizada, à maior utilização 
de reguladores de crescimento e ao 
investimento em qualidade de fibra. 
Consequentemente, a elevação nos 
níveis de incidência e severidade das 
doenças que afetam o algodoeiro vem 
acompanhando a evolução dessa área 
plantada. O plantio repetitivo no decorrer 
dos últimos anos de cultivares suscetíveis 
às doenças, bem como as condições 
climáticas favoráveis ao desenvolvimento 
dos patógenos, a falta de práticas culturais 
como a rotação de culturas e a destruição 
adequada de soqueiras, potencializam os 
riscos de surtos epidêmicos, resultando 
em perdas na produção.

 Outro fator importante é a utilização 
indiscriminada de defensivos agrícola, es-
pecialmente fungicidas, no controle das 
doenças, afetando diretamente o meio 
ambiente. Para minimizar as perdas na 
produção e manter a sustentabilidade 
da cultura em Mato Grosso é fundamen-
tal que as medidas de manejo e controle 
das doenças sejam realizadas de maneira 
adequada, adotando principalmente as 
práticas culturais de rotação de cultura, 
destruição de soqueira, monitoramento 
da lavoura, bem como a utilização de cul-
tivares com resistência múltipla a doenças. 

As doenças são consideradas um dos 
principais fatores que influenciam a pro-
dução de algodão, são responsáveis pela 
redução significativa da produtividade 
física ou econômica do algodoeiro e, em 
determinados casos, podem ser causa 
impeditiva dessa atividade. Atualmente 
são reconhecidos cerca de 250 micror-

ganismos capazes de causar doenças no 
algodoeiro, dentre os quais 90% são fun-
gos. Portanto, um dos grandes desafios na 
cultura do algodoeiro é a correta identifica-
ção dos sintomas das principais doenças e 
pragas que incidem sobre a cultura. Neste 
caso, o monitoramento da lavoura deve ser 
feito por técnicos (monitores de campo) 
rigorosamente treinados para identificar e 
quantificar corretamente as doenças e as 
pragas do algodoeiro. 

O monitoramento das pragas é feito 
constatando a presença/reconhecimen-
to do inseto na planta ao passo que o 
monitoramento das doenças é feito atra-
vés do reconhecimento dos sintomas 
nas plantas, causados pelos patógenos. 
Muitas vezes, estes sintomas podem ser 
confundidos, por exemplo, com fitotoxi-
cidade causada por herbicida ou outros 
produtos químicos.

 Por estes motivos é importante que os 
monitores sejam bem treinados/qualifica-
dos para reconhecer adequadamente os 
sintomas que os patógenos causam nas 
plantas. Os monitores de campo treinados/
qualificados e com o conhecimento das 
áreas e das cultivares de algodoeiro a se-
rem monitoradas terão sucesso para iden-
tificar e quantificar as doenças no início dos 
primeiros sintomas, essencial para a toma-
da de decisão da aplicação de fungicidas. 

2. Principais doenças e aspectos
sintomatológicos para diagnose
no Estado de Mato Grosso
Os sintomas das principais doenças do 
algodoeiro no Estado de Mato Grosso 
estão descritas na tabela 1. Obviamente 
esse quadro pode se alterar em função do 
aparecimento de variantes de patógenos 
ou outras doenças, principalmente aquelas 
de origem fúngica, pois se reduzindo 
o número de aplicações de fungicidas, 

luiz Gonzaga 
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Embrapa Algodão
Sinop- MT
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Figura 1. Sintomas provocados pela mancha de ramu-
lária. À esquerda sintomas iniciais da doença e à direita 
em estádio mais avançado com alta esporulação do 
fungo (Foto:  Rafael Galbieri) 

voltados para o controle da mancha de ramulária em 
cultivares mais tolerantes, as doenças provocadas 
por fungos, que antes não se manifestavam ou 
permaneciam com incidência muito baixa, podem 
começar a aparecer de forma expressiva. 

Deste modo, é importante saber diagnosticar, não 
só as doenças de maior importância econômica atual-
mente, mas também aquelas possíveis de aparece-
rem na lavoura. Por isso é importante um histórico da 
ocorrência de doenças nas áreas de plantio e o conhe-
cimento da importância de determinado patógeno 
frequente, para serem tomadas medidas prévias para 

Figura 2. Sintomas provocados pela ramulose. À esquer-
da mancha estrelada e à direita superbrotamento (Foto:  
Luiz G. Chitarra)  

Figura 3. Sintomas provocados pela mancha angular 
(Foto:  Luiz G. Chitarra  e Rafael Galbieri)

Figura 4.  Mancha de mirotécio, causada por Myrothe-
cium roridum, e estrutura reprodutiva – esporodóquio  
(Foto:  Luiz G. Chitarra)  

Figura 7. Sintomas provocados por mofo branco em 
algodoeiro com destaque na formação reprodutiva do 
fungo (escleródios) (Foto:  Luiz G. Chitarra)  

Figura 5. Sintoma provocado pela mancha de al-
ternária (anéis concêntricos) (Foto:  Luiz G. Chitarra)  

Figura 6. Sintomas provocados por tombamento em 
algodoeiro (Foto:  Luiz G. Chitarra)  

seu controle, como tratamento químico de semente, 
escolha de cultivares resistentes/tolerantes, épocas de 
plantio, dentre outras medidas. 

Esporodóquio
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Doenças Patógeno Sintomatologia Ocorrência 
DAS1 Importância MT2

Mancha de 
ramulária Ramularia areola

Lesões de formato angular brancas a 
azuladas, na face inferior da folha; espor-
ulação do patógeno no centro das lesões 
com aspecto farináceo; desfolha precoce. 

15-155 5

Ramulose 
Colletotrichum 

gossypii South.var.  
cephalosporioides

Inicialmente lesões necróticas escuras, de 
forma estrelada; ramificação dos galhos; 
internódios curtos e intumescidos apre-

sentando superbrotamento. 

15-155 5

Mancha angular
Xanthomonas 

axonopodis pv. 
malvacearum

Lesões angulares, inicialmente de col-
oração verde, aspecto oleoso e, posterior-
mente, parda e necrosada; coalescência 
das lesões e rasgadura do limbo foliar.

15-150 3

Murcha de 
fusário

Fusarium  
oxysporum f. sp. 

vasifectum

Inicialmente folhas basais mostrando 
perda de turgescência, amarelecimento, 
crestamento do limbo e posteriormente 
queda; murcha das folhas e morte pre-

matura das plantas; coloração “chocolate” 
observada pelo corte da haste da planta.

55-160 4

Mancha de 
mirotécio

Myrothecium 
roridum  

Manchas foliares com anéis concêntricos, 
circundadas por halo roxo-avermelha-

do,  presença de pontos enegrecidos nas 
lesões   com massa de coloração branca 

(esporodóquio), (figura 4); queda de teci-
dos necrosados na lesão. 

60-155 4

Mancha de 
Alternária 

Alternaria 
macrospora Manchas circulares (anéis concêntricos). 20-120 4

Apodrecimento 
de maçãs diversos3

Lesões circulares ou irregulares no fruto, 
normalmente de coloração parda ou azu-
lada escura e deprimida na parte central.

105-155 3

Tombamento diversos4

Lesões deprimidas no hipocótilo, com 
coloração de pardo- avermelhada a par-

do-escura; estas lesões podem circundar a 
haste causando estrangulamento e conse-

quentemente a morte da planta.

0-35 4

Mela Rhizoctonia solani 
Lesão aquosa zonada nas folhas cotile-

donares; seca dos cotilédones e morte das 
plantas. 

0-35 4

Doença azul
(virose)

Cotton leafroll dwarf 
virus

(CLRDV)

Mosaico das nervuras; encurtamento de 
internódios; redução do porte das plantas; 

rugosidade, encurvamento para baixo e 
aspecto quebradiço das bordas das folhas 
jovens; tonalidade verde-escura das folhas 

mais velhas.

30-155 5

Mosaico das ner-
vuras atípico

(virose)
-

Mosaico das nervuras; encurtamento de 
internódios; redução do porte das plantas; 

rugosidade e encurvamento para baixo 
das bordas das folhas jovens; murchamen-
to e avermelhamento intenso das folhas.

30-155 5

Mofo branco Sclerotinia 
sclerotiorum

Murcha, seca, necrose e podridão úmi-
da em hastes, pecíolo e maçãs. Micélio 

branco de aspecto cotonoso e escleródios 
escuros irregulares internos ao capulho do 

algodoeiro.

40-155 5

Tabela 1. Principais doenças do algodoeiro, patógenos, sintomas, ocorrência e grau atual de importância no Estado 
de Mato Grosso
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3. Monitoramento e amostragem das doenças

3.1 Monitoramento
O monitoramento deve ser feito constantemente 
durante o ciclo da cultura, intensificando no início-
meio e diminuindo com a senescência das plantas. 
A recomendação seria a cada 3-5 dias a entrada na 
área para o monitoramento.  

Amostragem
Como sugestão, a amostragem da área para ava-
liação das doenças que incidem sobre a cultura do 
algodoeiro deverá ser realizada caminhando em zi-
guezague na lavoura, avaliando 1 ponto a cada 2,0 
hectares conforme descrito na tabela 2. Para cada 
ponto, 5 plantas deverão ser avaliadas. A nota média 
das avaliações ou o número de plantas com sintomas 
dentre as 5 plantas avaliadas, em cada ponto, deverá 
ser anotada na planilha (tabela 3). As avaliações de-
verão ser realizadas a cada 3-5 dias. 

É importante ter o histórico do monitoramento 
dos talhões sempre atualizado. Para isto é neces-
sário o preenchimento dos itens discriminados na 
tabela 4.

4. Avaliação da incidência e severidade
das doenças do algodoeiro, níveis de controle
e recomendações de manejo
Para um eficiente programa de manejo de doenças, o 
controle tem que ser realizado no momento correto, e, 
para que isso ocorra, é imprescindível saber diagnosticar 
e quantificar as doenças em campo e no momento do 
aparecimento dos primeiros sintomas, pois, se essa 
diagnose for tardia, os danos e, consequentemente, a 
produtividade, já podem estar sendo afetados.

A diagnose de uma doença em estágio mais avança-
do não apresenta muitas dificuldades, já que as lesões 
estão bem caracterizadas de acordo com as descrições 
sintomatológicas prescritas. O problema é diagnosticar 
essas doenças no início, nessa fase as lesões (sintomas) 
não estão tão características, o que demanda treina-
mento e experiência do monitor no conhecimento da 
diagnose e quantificação das doenças. 

Também o profissional tem que saber distin-
guir outros sintomas que possam ser confundi-
dos com doenças, os quais são muito comuns em 
condições reais de campo. Em alguns casos uma 
doença aparece de forma secundária, proveniente 
de algum evento principal, seja, por exemplo, injú-
rias provocadas por herbicidas (fitotoxicidade) ou 
queima do tecido foliar por adubos, os quais são 
“porta de entrada” para determinados patógenos 
(figura 8). Nesses casos, é fundamental que o mo-
nitor se atente com essas correlações, e sempre se 

1 DAS: Dias após a semeadura, ocorrência aproximada das doenças; 2 Importância relevante para Mato Grosso, escala de notas: 1 = 
sem importância; 2 = pequena importância; 3 = mediamente importante, necessitando de preocupação e estudos; 4 = importante, 
demandando medidas de controle; 5 = muito importante, inviabilizando a cultura se não houver controle e demandando estudos. 
Adaptado de Cia e Fuzatto (1999); 3Principais: Fusarium spp., Colletotrichum spp., Diaplodia gossypina, Ascochyta gossypii, X. 
axonopodis pv. malvacearum;   4 Principais: Rhizoctonia solani, C. gossypii, C. gossypii var. cephalosporioides, Fusarium spp., 
Lasiodiplodia theobromae, Macrophomina phaseolina, algumas espécies do gênero Ascochyta e Pythium. 

Figura 8. Sintomas provocados por fitotoxicidade de 
herbicidas em folhas de algodoeiro. (Foto:  Rafael Galbieri e 
Luiz G. Chitarra )
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vorecido com a ocorrência de lesões pre-
viamente provocadas nas plantas. Nessas 
situações recomenda-se máxima atenção 
no monitoramento, e, caso for observada a 
presença do fungo, entrar de forma rápida 
com aplicação de fungicida.  

As manchas de alternária (figura 5), es-
tenfílio e corynespora (figura 9) são difíceis 
de serem diagnosticadas nas condições de 
campo, por duas razões. A primeira, por 
não serem tão comuns no Estado de Mato 
Grosso. A segunda, a principal, os sintomas 
iniciais podem apresentar semelhanças 
com os sintomas de outras doenças folia-
res, tornando-se a diagnose difícil, pois não 
apresentam características marcantes que 
podem diferenciá-los. Com isso pode ser 
demandada, em determinados casos, uma 
análise mais aprofundada das folhas com 
os sintomas, sendo necessário o envio de 
amostras para serem analisadas em con-
dições de laboratório, para se obter uma 
diagnose correta.

 Também quando aparecerem dú-
vidas quanto à diagnose de doenças, 
amostras podem ser enviadas aos labo-
ratórios especializados, ou especialistas 
podem ser acionados, seja de órgãos es-
taduais, federais ou da iniciativa privada, 
como o Departamento de Fitopatologia 
do IMA, em Primavera do Leste-MT, Em-
brapa, em Sinop-MT, universidades ou 
laboratórios particulares para eventuais 
dúvidas ou treinamento de equipes. 

Para a murcha de fusário, muitas vezes, 
principalmente nos primeiros anos em que 
o patógeno foi introduzido na área, não se 
observam sintomas foliares de murcha de-
corrente da infecção do fungo, porém os va-
sos do xilema da planta estão caracterizados 
pelo seu enegrecimento (figura 10). Nesse 
caso é importante cortar algumas plantas 
para verificação desse sintoma. Lembrar que 
esse corte é feito no colo (caule) da planta, 
normalmente efetuado 2-5 cm acima da 
superfície do solo. Devido à grande impor-
tância (destrutiva) da doença é fundamental 
que o responsável técnico da propriedade 
saiba e acompanhe o progresso ou não do 
fungo na área, mesmo tendo a ciência de 
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questione sobre o que realmente está 
causando ou proporcionado o  quadro 
sintomatológico. 

Fazendo uma análise das principais 
doenças, destacando-se a mancha de ra-
mulária, é fundamental que a diagnose 
seja realizada no aparecimento dos pri-
meiros sintomas, o que não é tão simples. 
A figura 1 ilustra esse sintoma, a qual cha-
ma a atenção para as manchas azuladas. 
Igualmente para ramulose, os pontos mar-
rons/pretos e posteriormente as “manchas 
estreladas” são de tamanhos pequenos, os 
quais facilitam a diagnose quando as fo-
lhas são colocadas contra o sol, observan-
do essas lesões características (figura 2).

 Para a mancha-angular, os sintomas ini-
ciais são na forma irregular, coloração verde, 
aspecto oleoso e, posteriormente, de colo-
ração parda e necrosada (figura 3). Com o 
tempo, poderá ocorrer a coalescência das 
lesões e rasgadura do limbo foliar. Em deter-
minadas situações, as lesões podem ser con-
fundidas com a mancha de ramulária, pois 
o fungo pode aparecer de forma secundária 
nas lesões, após o aparecimento do sintoma 
angular provocado pela bactéria. 

Para a mancha de mirotécio o funda-
mental é a observação da estrutura repro-
dutiva do fungo, que são pontos pretos 
com base micelial branca chamados de 
esporodóquios (figura 4). Esse fungo é fa-

Figura 9. Sintomas 
provocados por 
Corynespora sp. em 
folha de algodoeiro. 
(Foto: Rafael Galbieri)
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que ele ainda não está ocasionando dano econômico.
No caso de viroses, com aparecimento da forma 

“atípica” (figura 11), as cultivares que são resistentes à 
doença azul podem apresentar suscetibilidade a essa 
virose. Assim, recomenda-se cuidado redobrado em 
relação à infestação das plantas com pulgão, princi-
palmente no início do desenvolvimento da cultura, 
já que, quando essa infestação ocorre até os 50 dias 
após o plantio, grandes perdas em produtividade po-
dem ocorrer quando comparadas com a  infecção que 
ocorre mais tardiamente. Isso também não significa 
que não se deve ter cuidado em controlar essas viro-
ses mais tardias, pois, caso a destruição de soqueira 
não for eficiente, o vírus poderá permanecer nessas 
plantas infectadas e servirá de fonte de inóculo para a 
sua sobrevivência na próxima safra. 

Para algumas doenças foliares, como a mancha 
de ramulária e a ramulose, quando diagnosticadas a 
campo, as medidas de controle têm que ser tomadas 
o mais rápido possível para não haver perdas econô-
micas. Por outro lado, para algumas doenças que são 
mais restritas, como a murcha de fusário, quando de-
tectadas na lavoura, é imprescindível que a área seja 
monitorada e medidas de controle sejam adotadas 
para as próximas safras.

 Isso não significa que a doença seja menos impor-
tante, mas o seu manejo deve ser realizado em tem-
pos e princípios diferentes.  É importante que os téc-
nicos/monitores de campo tenham isso em mente no 
momento das avaliações, pois é fundamental  para a 
tomada de decisões de manejo.                  

No caso de mela/tombamento (figura 6), a inci-
dência e a severidade da doença estão relaciona-
das com condições climáticas, as quais são funda-
mentais para a decisão das medidas de controle. 
Com a incidência do problema e regimes de chuvas 
intensos, a necessidade de controle é maior quan-
do comparado com essa incidência em períodos 
sem chuvas (veranicos) no início do ciclo da cultu-
ra. Nessas condições, possivelmente, a doença será 
interrompida ou sua epidemia será minimizada.  

Outra questão é a forma de avaliação para o con-
trole de doenças. Para algumas foram sugeridas a 
avaliação de severidade (escala de notas), como, por 
exemplo, as manchas foliares, pois nesses casos é mais 
importante saber qual é a porcentagem de tecido le-
sionado do que o número de plantas com os sintomas. 
Para patógenos de solo e as viroses, principalmente 
devido a sua disseminação, a incidência, ou seja, a 
porcentagem de plantas que apresentam sintomas, 

Figura 10. Sintomas vasculares provocados pela murcha de Fusário. 
Da esq.  para a dir., planta sadia à alta intensidade. 
(Foto:  Rafael Galbieri)

Figura 11. Sintomas de “mosaico das nervuras atípico” 
em algodoeiro em Mato Grosso. Na foto ao alto, infecção 
do vírus antes dos 50 dias após o plantio, e, na de baixo, 
infecção tardia. (Foto:  Rafael Galbieri)
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é mais importante do que sua severidade 
para questões de controle. 

A seguir segue uma sugestão de meto-
dologia de avaliação, níveis de controle e 
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recomendações de manejo das principais 
doenças de ocorrência em Mato Grosso 
(tabela 2), acompanhada de modelo práti-
co de anotação de campo (tabelas 3 e 4). 

Amostragem Doenças Critério de Avaliação Nível de
 controle 

Recomendação 
de controle
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Mancha de 
Ramulária*

Nota 1: planta sem sinto-
mas.
Nota 2: planta com até 5% 
de área foliar infectada,  
sem incidência no terço 
médio.
Nota 3: planta com 5 a 25% 
de área foliar infectada com 
incidência no terço médio.
Nota 4: planta com 25 a 
50% de área foliar infect-
ada e incidência no terço 
superior.
Nota 5: planta com área 
foliar infectada acima de 
50%, incidência no terço 
superior e queda de folhas 
no terço inferior.

Com aparecimento 
dos primeiros sin-
tomas (nota 2) e/
ou no fechamento 
das entre linhas da 
cultura.

Genético: utilização de 
cultivares resistentes /
tolerantes.
Químico: aplicações de 
fungicidas registrados 
no Mapa. Recomen-
da-se alternância dos 
grupos químicos.
Cultural: rotação de 
cultura. Destruição de 
soqueiras. 

Ramulose* 

Nota 1: planta sem sinto-
mas. 
Nota 2: planta com folhas 
do ponteiro apresentan-
do manchas necrosadas 
pequenas de coloração 
marrom (início das man-
chas estreladas). 
Nota 3: planta com início 
de redução dos internódios 
(no ponteiro), além das 
manchas pequenas.
Nota 4: planta com super-
brotamento no ponteiro, 
além das manchas, mas re-
dução acentuada do porte.
Nota 5: planta com su-
perbrotamento, manchas 
e redução acentuada do 
porte.    

Com aparecimen-
to dos primeiros 
sintomas (nota 2) 
em reboleira.

Genético: utilização de 
cultivares resistentes.
Químico: aplicação de 
fungicidas registrados 
no Mapa.
Cultural: rotação de 
cultura; utilização de 
sementes sadias; de-
struição de soqueiras.  

Tabela 2. Critérios de avaliações das doenças do algodoeiro, níveis de controle e 
recomendações de manejo 

Essas diretrizes técnicas foram elaboradas em consenso com os seguintes profissio-
nais, durante a reunião técnica de 29 de junho 2012, em Cuiabá-MT :
•	 Luis Faeda, Grupo Pinesso, Fazenda Agua Limpa-MT 
•	 Cid Ricardo dos Reis, Sementes Bom Futuro, Cuiabá–MT
•	 Volnei Viera, SLC Agrícola, Sapezal-MT
•	 Francis Weber, SLC Agrícola, Campo Novo do Parecis-MT
•	 Carlos Paiva, Fazenda São Caetano, Primavera do Leste-MT
•	 Elton J. Emanuelli, Sementes Bom Jesus, Rondonópolis–MT
•	 Marcio Souza, Grupo Torre, Rondonópolis- MT
•	 Daniel Cassetari, UFMT, Cuiabá- MT
•	 Inácio Modesto Filho, Bom Futuro, Cuiaba- MT
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Amostragem Doenças Critério de Avaliação Nível de controle Recomendação 
de controle

Ca
m

in
ha

m
en

to
 e

m
 z

ig
ue

za
gu

e,
 1

 p
on

to
 a

 c
ad

a 
2,

0 
he

ct
ar

es
/ 5

 p
la

nt
as

 p
or

 p
on

to
,  

a 
ca

da
 3

-5
 d

ia
s

Mancha angular

Nota 1: planta sem sintomas. 
Nota 2: planta com até 5% 
de área foliar infectada com 
coalescência de lesões. 
Nota 3: planta com 5 a 25% 
de área foliar infectada, 
coalescência de lesões. 
Nota 4: planta com 25 a 
50% de área foliar infectada, 
coalescência de lesões e início 
de rasgadura do limbo foliar.  
Nota 5: planta com área foliar 
infectada acima de 50%, co-
alescência de lesões e intensa 
rasgadura no limbo foliar.

Não definido

Genético: utilização de 
cultivares resistentes. 
Cultural: rotação de cultu-
ra; utilização de sementes 
sadias; destruição de 
soqueiras.

Manchas de Mirotécio, 
Alternária, Estenfílio e 
Corynespora* 

Nota 1: planta sem sintomas. 
Nota 2: Infecção leve – plantas 
apresentando lesões em até 
5% da área foliar. 
Nota 3: Infecção moderada – 
planta apresentando lesões 
entre 5 e 25% da área foliar.  
Nota 4: Infecção severa – 
plantas apresentando lesões 
entre 25 e 50% da área foliar.
Nota 5: Infecção muito severa 
– plantas apresentando lesões 
acima de 50% da área foliar. 

Com o aparecimento 
dos primeiros sintomas 
(nota 2)

Químico:  aplicação de 
fungicidas registrados no 
Mapa.
Cultural: rotação de 
cultura; sementes sadias; 
destruição de soqueiras.

Mofo Branco*

Nota 1: plantas sem sintomas.
Nota 2: presença apenas de 
micélio branco em pétalas, 
folhas, hastes ou capulhos.
Nota 3: presença de micélio 
branco e escleródios em péta-
las, folhas, hastes ou capulhos 
em até dois ramos. 
Nota 4: três ou mais ramos 
afetados e morte de plantas.

Com aparecimento 
dos primeiros sintomas 
(nota 2)

Cultural: exclusão**, 
densidade de plantas, 
sementes sadias, rotação 
de cultura.
Biológico: Trichoderma 
Harzianum, Trichoderma 
asperelum.

Murcha de fusário* Número de plantas com 
sintomas da doença. Preventivo

Genético: utilização de 
cultivares resistentes. 
Cultural: exclusão, se-
mentes sadias, rotação de 
cultura.    

Mela* Número de plantas com 
sintomas da doença. Não definido

Químico: aplicação de 
fungicidas registrados 
no Mapa (tratamento 
de sementes e aplicação 
aérea).
Cultural: época de plantio.    

Viroses Número de plantas com 
sintomas da doença.

Cultivares suscetíveis: 
nível de pulgão até 5%. 
Cultivares resistentes: 
nível de pulgão até 40%.

Genético: utilização de 
cultivares resistentes.
Químico: manter o nível 
baixo do vetor da doença.
Cultural: rotação de 
cultura; destruição de 
soqueiras. 

* Recomenda-se tratamento químico de sementes utilizando-se produtos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa). ** Evitar a introdução do patógeno em áreas isentas.
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Manejo integrado de 
pragas em algodoeiro

A cultura do algodoeiro é muito visita-
da por artrópodes. Ela atrai mais de 250 
espécies fitófagas de insetos e aproxi-
madamente oito ácaros. Deste total, em 
torno de 30 espécies podem ser consi-
deradas pragas no Brasil.

Por definição, Pragas são organismos 
(insetos ou ácaros) que em determina-
da quantidade (população), causam da-
nos econômicos à cultura, diminuindo 
diretamente a produção, a qualidade da 
fibra e/ou transmitindo doenças.

Já os Inimigos Naturais, chamados 
também de organismos benéficos, não 
causam danos ao algodoeiro, mas sim 
às pragas que ocorrem na cultura, sen-
do representados por fungos, bactérias, 
vírus, predadores (larvas e adultos de 
besouros, algumas moscas e/ou perce-
vejos) e parasitoides (microvespas e/ou 
moscas).

O Manejo Integrado de Pragas (MIP) 
surgiu para auxiliar o produtor a evitar 
perdas pelo ataque de insetos e/ou áca-
ros, levando em consideração três fa-
tores: o social – que relaciona aspectos 
de segurança e respeito aos envolvidos 
no manejo de pragas da propriedade 
(por exemplo, uso de Equipamento de 
Proteção Individual – EPI – por quem 
manipula ou aplica os defensivos); o 
ambiental – que relaciona o impacto 
das ações de controle no meio ambien-
te (por exemplo, evitar derivas e arma-
zenar adequadamente os defensivos); 
e o econômico – que leva em conta a 
eficiência das táticas de controle sobre 
as pragas, de maneira a evitar as perdas 
ocasionadas pelo ataque desses orga-
nismos, e possibilitar o retorno econô-
mico esperado pela atividade.

Para o emprego do MIP, o responsá-
vel pelo manejo de pragas da proprie-
dade deve ter o mínimo de conheci-

mento sobre:
1. Reconhecer as principais pragas que 

atacam a cultura e seus inimigos na-
turais.

2. Reconhecer se as pragas estão sofren-
do algum controle por seus inimigos 
naturais.

3. Saber da influência de fatores climá-
ticos (como umidade e temperatura) 
no desenvolvimento e incidência das 
pragas na cultura.

4. Conhecer os níveis de controle (NC) 
das pragas.

5. Conhecer as técnicas de monitora-
mento das populações das pragas na 
área cultivada, bem como utilizar as 
ferramentas que podem ser empre-
gadas para esse fim (por exemplo, uso 
de armadilhas de feromônio, sistemas 
informatizados e mapas).

6. Conhecer os métodos de controle 
mais adequados e eficientes que po-
derão ser empregados, e como utilizá
-los de maneira correta.

7. Tomar a decisão de controlar a praga 
com base na interação das informa-
ções levantadas acima.

1. Táticas de controle
Dentre as principais táticas de controle 
de pragas, cinco métodos de controle se 
destacam na cultura do algodoeiro:
1. Cultural: caracterizado pela semeadu-

ra em época mais favorável à cultura, 
de maneira concentrada, respeitando 
a janela de cultivo e vazio sanitário 
para a região, destruindo a soqueira.

2. Resistência de Plantas: caracterizado 
pelo uso de variedades convencio-
nalmente melhoradas ou genetica-
mente modificadas (GM) resistentes a 
insetos, como as que expressam pro-
teínas inseticidas (Cry) da bactéria de 
solo Bacillus thuringiensis (Bt).
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3. Comportamental: caracterizado pelo uso de fe-
romônios (de agregação ou sexual) para atração 
e captura de adultos das pragas em armadilhas 
específicas, que também podem ser utilizados 
como ferramenta para o monitoramento da 
incidência/movimentação de pragas na área 
cultivada/sistema de cultivo, especialmente do 
bicudo-do-algodoeiro (Anthonomus grandis), 
lagarta-rosada (Pectinophora gossypiella), lagar-
ta-militar (Spodoptera frugiperda) e lagarta-falsa-
medideira (Pseudoplusia includens).

4. Biológico: caracterizado pelo uso, em pulveri-
zação, de inseticida biológico à base de Bacil-
lus thuringiensis (Bt) registrados para o controle 
de algumas espécies de lagartas, ou liberações 
inundativas de predadores ou parasitoides de 
interesse.

5. Químico: caracterizado pelo uso de insetici-
das/acaricidas químicos em pulverização ou 
tratamento de sementes (TS) registrados para 
a cultura.

Consultas sobre os feromônios, inseticidas quí-
micos e biológicos registrados para uso na cultura 
do algodoeiro podem ser realizadas acessando na 
internet o Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários 
(Agrofit), do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), em: < http://agrofit.agricul-
tura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons>.

O controle químico - por meio do uso de inseti-
cidas e acaricidas - é empregado como uma tática 
emergencial de controle de pragas na cultura do al-
godoeiro, visando prevenir o dano econômico, uma 
vez esgotadas as outras medidas indiretas de con-
trole, por ser uma forma prática, rápida, eficiente e 
normalmente econômica de controle, especialmen-
te quando grandes extensões de áreas são cultiva-

das. O uso de variedades-Bt tem aumentado a cada 
safra, pelo seu modo de controle caracterizado pela 
expressão continuada de uma proteína inseticida de 
Bt (ou mais de uma, piramidadas), denominada de 
Cry, nos tecidos da planta, que é capaz de controlar 
certas espécies de lagartas, em condições ideais de 
expressão da(s) proteína(s) na planta.

1.1 Uso de inseticidas/ acaricidas químicos
em algodoeiro
Os produtos (inseticidas/acaricidas) e dosagens 
utilizados para o controle das pragas devem apre-
sentar controle satisfatório (superior a 80%), de-
vendo estar registrados para uso na cultura, e estar 
dentro dos intervalos das dosagens recomendadas 
no registro. 

O uso de subdosagens (menores do que o re-
comendado) ou superdosagens (maiores do que 
o recomendado) contribui para que as pragas se 
tornem resistentes mais rapidamente aos produtos 
utilizados. A rotação do uso de produtos com dife-
rentes modos de ação, utilizando blocos ou janelas 
de grupos químicos no decorrer do ano agrícola, 
contribui para retardar a resistência das pragas pe-
los produtos utilizados, e assegurar a eficiência de 
controle pelo defensivo por várias safras – deve-se 
levar em conta o modo de ação dos produtos já 
utilizados na cultura cultivada na safra, quando do 
cultivo do algodoeiro em modalidade de safrinha. 
Essas são táticas do Manejo da Resistência de Inse-
tos (MRI) que está inserido no MIP. Nesse contexto, 
deve-se dar preferência a produtos menos tóxicos 
e mais seletivos aos inimigos naturais.

1.2 Adoção de variedades Bt de algodoeiro
Desde 2005, o Brasil tem autorizado o cultivo de 
variedades de algodoeiro denominadas de gene-

Quadro 1. Tecnologias Bt para cultivo e respectivos graus de resistência relativo* para as diferentes pragas-alvo que  
atacam a cultura do algodoeiro em MT
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ticamente modificadas (GM) resistentes 
a insetos (transgênicas), capazes de ex-
pressar proteínas inseticidas denomi-
nadas Cry, da bactéria de solo Bacillus 
thuringiensis (Bt). Atualmente, quatro 
tecnologias de algodoeiro Bt para o 
controle de lagartas estão disponíveis 
no mercado. (quadro 1)

Área de refúgio
Área cultivada para atuar como forne-
cedora de indivíduos (normalmente 
adultos – mariposas) não resistentes 
(suscetíveis) à tática de controle, como 
inseticida ou variedade-Bt. O objetivo 
é multiplicar no ambiente indivíduos 
suscetíveis, para que acasalem com in-
divíduos resistentes presentes na área 
com a variedade Bt ou com o uso de 
determinado inseticida, resultando em 
descendentes, ou em uma próxima ge-
ração, suscetíveis ao inseticida em ques-
tão ou a(s) toxina(s) Cry que a planta de 
Bt expressa, aumentando, assim, a vida 
útil da tecnologia para o produtor. Essa 
ação faz parte do que se chama de Ma-
nejo da Resistência de Insetos (MRI) a 
táticas de controle, que integra o MIP.

A resistência à(s) toxina(s) de Bt pode 
ser decorrente de fatores genéticos, sendo 
isso uma característica herdável (que passa 
de uma geração a outra), em que sua fre-
quência no ambiente pode aumentar de 
uma safra a outra, uma vez que indivíduos 
resistentes existem naturalmente em uma 
população da praga, e que ao sofrerem 
constante pressão de seleção pela toxina 
de Bt expressa na planta (se sobreviverem 
e cruzarem entre si), a frequência de indiví-
duos resistentes na população (ambiente) 
aumenta. Se isso acontecer, a tecnologia 
não será mais eficiente no controle de suas 
pragas-alvo, inutilizando-a. Por isso, a área 
de refúgio é estratégia fundamental da 
Boa Prática Agrícola (variedade não-Bt), 
pois irá manter um fluxo contínuo de indi-
víduos suscetíveis no ambiente.

Quando qualquer variedade Bt for 
cultivada (expressando uma ou mais 
de uma toxina inseticida), as seguintes 
ações devem ser tomadas:
1. Cultivar uma área com variedade não

-Bt correspondente a 20%* da área 
total cultivada com a variedade Bt 
que expressa uma toxina. Quando o 
algodão-Bt escolhido expressar duas 
toxinas, o refúgio deve ser de 5% da 
área total – Área de Refúgio. 

2. A área de refúgio pode seguir uma dis-
tribuição e configuração na área culti-
vada em (a) bloco ou no perímetro do 
talhão, (b) em talhões circulares (pivô 
central), (c) em talhões adjacentes/
vizinhos, (d) em talhões alternados 
ou (e) em blocos alternados. (a figura 
1 apresenta sugestões de configura-
ções para o estabelecimento da área 
de refúgio). 

3. A variedade não-Bt a ser cultivada de-
verá ser de ciclo, porte e resistência a 
doenças, semelhantes aos da varie-
dade Bt, além de ter de ser semeada 
no mesmo período (com uma defasa-
gem máxima de 15 dias antes ou após 
a semeadura da variedade Bt).

4. A área de refúgio deve estar a uma 
distância máxima de 800 metros da 
área cultivada com a variedade Bt.

5. O monitoramento de pragas nos ta-
lhões/áreas com a variedade Bt deve 
ser realizado da mesma maneira que 
nas áreas com variedade convencio-
nal (não-Bt).

6. Se qualquer praga atingir o nível de 
controle (NC) na área cultivada com 
a variedade-Bt, esta deverá ser con-
trolada da mesma forma que na área 
cultivada com a variedade não-Bt, 
utilizando-se inseticidas ou qualquer 
outra tática de controle.

7. Não devem ser aplicados/utilizados 
inseticidas biológicos à base de Bacil-
lus thuringiensis (Bt) na área de refúgio 
(figura 1).

*Tomadas com base na recomendação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
– CTNBio, Parecer Técnico Conclusivo nº 513/2005, que esclarece as ações para o MRI em 
algodão Bt1 (Bollgard®).
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2. Bases para o monitoramento
de pragas
O MIP na cultura do algodoeiro tem sido utilizado 
com sucesso na região do cerrado mato-grossense, 
onde o monitoramento de pragas na lavoura e a vis-
toria de palhada antes da semeadura são essenciais 
para que as táticas de controle sejam utilizadas de 
maneira adequada e eficiente, favorecendo a pro-
dução e evitando-se perdas e prejuízos. A seguir 
são apresentadas informações básicas sobre o que é 
fundamental para o estabelecimento de um progra-
ma de monitoramento de pragas em uma unidade 
produtora de algodão do cerrado de Mato Grosso.

Monitor de pragas
Profissional que faz parte da equipe de controle 
de pragas da propriedade [normalmente cons-
tituída por (1) monitores; (2) coordenadores de 
equipe de monitoramento; (3) gerentes-técnicos 
responsáveis pelo manejo de pragas; (4) dosado-
res; (5) aplicadores de defensivos; e (6) coordena-

dor da equipe de aplicação]. 
Tem a responsabilidade de trazer as informações 

sobre o nível populacional ou de infestação das 
pragas incidentes nas lavouras ou talhões da pro-
priedade, para a tomada de decisão de se adotar 
ou não alguma medida de controle, com o mínimo 
de erro, sendo desejável pessoal com as seguintes 
competências: (a) pró-ativo (que sabe o que fazer e 
faz); (b) investigador (que busca a informação); (c) 
curioso (que pergunta); e (d) observador (que sabe 
o que ocorre ao seu redor).

Competências do monitor
(1) Deve seguir um método de amostragem, obe-
decendo a regras; (2) deve ser capaz de trabalhar 
de forma metódica; (3) deve ser organizado, pla-
nejar suas atividades e ser capaz de organizar os 
dados coletados no campo; (4) deve ser pontual, 
seguindo à risca aos intervalos de amostragem; (5) 
deve ser honesto, reportando o que realmente está 
ocorrendo no campo e levar a informação correta 

Figura 1. Sugestões de configurações para o estabelecimento da área de refúgio (Fonte: www.planterefugio.com.br) 
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à equipe de trabalho; (6) deve ser capaz 
de detectar e corrigir erros rapidamen-
te; (7) deve ser capaz de eliminar vícios 
ou tendências no monitoramento (p.e. 
escolha de plantas para serem monito-
radas e distribuição irregular dos pon-
tos de amostragem na área); (8) deve ser 
criativo e capaz de trabalhar em equipe, 
buscando aprender quando houver 
dúvidas; (9) deve saber aproveitar seu 
tempo para obter uma máxima eficiên-
cia do manejo de pragas pela proprie-
dade; (10) deve estar atento a outros 
problemas ocorrentes nos talhões, do 
que somente àqueles relacionados à in-
cidência de pragas.

Área de monitoramento
Considerando áreas de topografia pla-
na, típicas de cultivos do Cerrado, a área 
cultivada com algodoeiro deve ser sub-
dividida em áreas menores, denomina-
das de talhões ou lavouras, para fins de 
monitoramento e tomada de decisão, 
com base em níveis de controle (NC). 
Recomenda-se a divisão da área da pro-
priedade em subáreas de no máximo 
100-150 ha para que erros de sub ou 
superestimação da incidência de pra-
gas não ocorram, uma vez que quanto 
maior a área, maior a chance de concen-
trar os pontos de amostragem em locais 
com ou sem a presença da praga. Isso 
pode resultar em aplicações quando 
não há necessidade, e recomendações 
para que aplicações não sejam realiza-
das, quando há necessidade.

Unidade Básica de Decisão (UBD)
As áreas resultantes das subdivisões ou 
talhões são definidas como Unidades 
Básicas de Decisão (UBD), uma vez que 
a decisão para o controle químico deve 
ser realizada individualmente para cada 
talhão ou UBD. Esses talhões (lavouras, 
áreas) devem ser uniformes quanto ao 
tipo de solo, sistema de cultivo (conven-
cional ou adensado), variedade, transgê-
nico ou não transgênico, adubação, tra-
tos culturais, etc.

 A divisão da área cultivada em áreas 
menores que 100 ha (p.e. UBD apre-
sentando entre 15-50 ha) faz com que 
o monitoramento e operacional para o 
controle de pragas sejam inviabilizados, 
devido ao grande número de talhões 
que resultará da divisão da área total cul-
tivada, em áreas menores do que o reco-
mendado. Caso os talhões já existentes 
sejam grandes demais (entre 300-600 
ha), e/ou impossibilitem a subdivisão da 
área cultivada em subáreas entre 100-
150 ha, sugere-se o uso de uma “linha 
morta”, que corresponde à falha de uma 
linha de plantio, que demarcará a divisão 
do talhão em outras três ou quatro UBDs.

 Os talhões da propriedade devem 
ser devidamente identificados, ou seja, 
devem possuir um “nome” (constituído 
por números ou letras), e estarem devi-
damente localizados na propriedade. No 
caso de talhões em que linhas mortas 
foram utilizadas, eles podem ser identi-
ficados com seu mesmo número, porém 
agora possuindo uma letra na sequên-
cia, que identifica a nova UBD (p.e. ta-
lhão 13A, 13B e 13 C).

Pontos de amostragem
São os locais no interior da área da UBD 
onde o monitor de pragas irá realizar a 
amostragem de pragas nas plantas de 
algodoeiro. Preconiza-se a realização de 
um ponto de amostragem por hectare 
de área cultivada, normalmente resul-
tando de 100 a 200 pontos de amostra-
gem por UBD, dependendo do tamanho 
da área. Preconiza-se que:
1. Até 40 dias após a emergência (DAE) 

sejam monitoradas de 3-5 plantas por 
ponto de amostragem.

2. Após 40 DAE seja monitorada uma 
planta integral por ponto de amostra-
gem.

Intervalos entre amostragens 
Três diferentes intervalos de amostra-
gem são sugeridos, a depender da fase 
de desenvolvimento da cultura:
1. Da emergência ao primeiro botão flo-
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ral: até 5 dias de intervalo no máximo.
2. Do primeiro botão floral ao primeiro capulho: até 3 

dias de intervalo no máximo.
3. Do primeiro capulho à colheita: até 5 dias de in-

tervalo no máximo.

A exceção ocorre para variedades suscetíveis à 
virose, onde se deve priorizar um intervalo de no 
máximo até 3 dias, o ciclo todo da cultura. 

Caminhamento na UBD
Para a realização do monitoramento, o monitor de 
pragas deve caminhar no interior da UBD, de ma-
neira a distribuir os pontos de amostragem unifor-
memente ao longo do percurso, representando o 
máximo possível a área correspondente à UBD, evi-
tando-se erros de sub ou superestimação da popu-
lação/ataque das pragas na área (ver detalhes em 
Área de Monitoramento). Dentre as diversas possi-
bilidades de o monitor realizar o caminhamento na 
UBD (figura 2), de maneira a abranger representati-
vamente a área monitorada, o caminhamento em 
ziguezague é o mais indicado. 

Equipe de monitoramento
 Composta por monitores de pragas e um coor-
denador de equipe, que também deve participar 
diretamente do monitoramento. A equipe de mo-
nitoramento deve se reunir constantemente (pelo 
menos uma vez por semana, sugerindo-se como 
dias para as reuniões todas as segundas ou sex-
tas-feiras). As reuniões devem ter a finalidade de 
orientar/planejar as atividades de monitoramen-
to em andamento, tirar dúvidas e levantar discus-
sões sobre pragas junto à equipe, sempre levadas a 
cabo na presença do coordenador de equipe e/ou 
de outro líder. Sugere-se que os monitores tenham 
uma sala onde as reuniões possam ser realizadas, 
com mesa e cadeiras, além de lousas, quadros ou 
“flipcharts”, contendo informações prontamente 
disponíveis aos monitores sobre os talhões e níveis 
de infestação das pragas. 

Capacitação dos monitores
Os monitores devem receber pelo menos um trei-
namento sobre identificação de pragas na cultura 
do algodoeiro antes de iniciar a safra, com o intui-
to de reciclar o conhecimento dos monitores mais 
antigos sobre pragas da cultura, e preparar/formar 
os iniciantes para o monitoramento adequado. Mo-

nitores mais experientes devem recepcionar bem e 
contribuir para a formação dos monitores inician-
tes de maneira adequada.

3. Metodologia para a amostragem
de pragas

Avaliação visual
A amostragem de pragas nas UBDs cultivadas com 
algodoeiro é realizada pela metodologia de avalia-
ção visual, na qual todas as partes do dossel (par-
te aérea) da planta (caule, ramos, pecíolos, folhas, 

Figura 2. Tipos de caminhamento nos talhões (UBDs) que 
podem ser adotados para o monitoramento de pragas na 
cultura do algodoeiro no Mato Grosso (MT)
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brotações, botões florais, flores, maçãs e 
capulhos) devem ser criteriosamente ob-
servadas pelo monitor. Apenas para o bicu-
do (Anthonomus grandis) e lagarta-rosada 
(Pectinophora gossypiella), o monitoramen-
to para tomada de decisão de controle é 
diferente, se dando através da avaliação de 
botões florais ou maçãs, e armadilhas de 
feromônio.

Qual planta monitorar
Não escolher a planta a ser monitorada; 
ela deve ser tomada aleatoriamente. Su-
gere-se utilizar o critério de que a planta 
que ficar na ponta do pé ao parar no ponto 
de monitoramento é a que será vistoriada: 
“planta da ponta do pé”.

Como monitorar
Deve seguir a seguinte sequência de eta-
pas: (1) olhar a planta a ser monitorada, 
observando inicialmente a infestação de 
insetos-pragas voadores, que facilmente 
se dispersam (adultos de mosca-branca e 
percevejos, por exemplo); (2) tocar a plan-
ta, iniciando a vistoria pela parte de cima 
e ir descendo: observar atentamente as 
brotações, folhas, brácteas, ramos e frutos 
(botões, flores e maçãs), dando maior aten-
ção às estruturas menos desenvolvidas, e 
abrindo as brácteas; (3) observar sintomas 
de dano e % de desfolha; (4) guardar na 
memória o que observou/contabilizou; e 
(5) anotar na ficha de amostragem ou em 
planilha eletrônica de software específico 
para monitoramento.

As cinco “perguntas” do monitor para a 
planta
O monitor deve coletar as informações 
sobre a infestação de pragas no talhão, 
em função de cinco perguntas que “fará” à 
planta:
1. Tem praga? Responde se a planta está 

infestada ou não.
2. Qual praga? Responde qual o tipo de in-

festação (praga) ocorrente.
3. Quantas têm? Responde qual o grau/

intensidade de infestação (número) da 
praga na planta.

4. Que tamanho está? Prevê se o produto 
a ser usado terá a eficiência esperada, 
dependendo da dosagem.

5. Onde está? Auxilia na tecnologia de 
aplicação pela equipe de pulverização – 
práticas para minimizar deriva e aumen-
tar a eficiência de deposição do produto 
no alvo desejado.

Coleta das informações
A coleta das informações é realizada em 
planilhas de amostragem de papel (figura 
3) ou em aparelhos portáteis eletrônicos 
em planilha digital de software específico 
para esse fim. Deve conter, no mínimo, as 
espécies mais importantes e de maior in-
cidência na região, com suas respectivas 
fases de desenvolvimento (ovo, larva/ninfa 
e/ou adulto). 

O caso especial do bicudo (Anthono-
mus grandis)
 Iniciar o monitoramento quando da emis-
são dos primeiros botões florais (estádio 
B1), objetivando identificar a infestação 
em reboleiras. A partir daí, monitorar no 
mínimo 250 botões por UBD – 2,5 botões/
ha (um botão/planta) para sintomas de ali-
mentação e oviposição do bicudo. O tama-
nho do botão deverá ser padronizado em 
6 mm de diâmetro (espessura de um lápis) 
e coletado de plantas que se destacam no 
talhão – “plantas dominantes” ou “plantas 
girafas”.

 O monitoramento dos botões deverá 
ser feito ao longo do caminhamento no 
talhão (entre um ponto e outro). Pode-se 
estabelecer o “dia do bicudo” na fazenda, a 
partir do início da emissão de botões (B1), 
em que o monitoramento se concentra na 
bordadura dos talhões (15-20 m iniciais), 
tomando-se a decisão para se fazer o tra-
tamento com inseticidas apenas da borda-
dura (ou reboleiras) ou da área total.

O caso especial da lagarta-rosada (Pecti-
nophora gossypiella)
Monitorar armadilhas do tipo Delta iscadas 
com feromônio gossyplure a cada dois dias. 
Devem ser instaladas a 50 cm de altura do 
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terço superior da cultura e nos 20 m iniciais (bordadu-
ras) do talhão; em torno de uma armadilha para cada 
25 hectares (4 por UBD).

Pragas associadas ao solo
Pragas como o percevejo-castanho (Scaptocoris cas-
tanea e Atarsocoris brachiariae) e a broca-da-raiz (Eu-

tinobothrus brasiliensis) não são monitoradas rotinei-
ramente; apenas deve-se verificar periodicamente 
sua incidência por meio de vistorias ao longo do ano 
agrícola na área a ser cultivada, através de trincheiras 
(0,30×0,30×0,75 m), no caso do percevejo-castanho, e 
pela avaliação do colo e/ou sistema radicular da planta 
de algodoeiro, no caso da broca-da-raiz. O histórico de 

Figura 3.  Planilha de coleta das informações
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Quadro 2.  Fases da cultura do algodoeiro vs. Pragas – Observações, Ações e/ou Práticas

Fase da Cultura Pragas Ocorrentes e/
ou Predominantes Observações, Ações e/ou Práticas 

Fa
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 1
 –
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eg

et
at
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(d
a 
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ea
du

ra
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nc
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)

Lagarta-elasmo, lagarta-ros-
ca, broca-da-raiz, perceve-
jo-castanho, trips, pulgão, 

cigarrinha, formiga-cortadei-
ra, lagarta-curuquerê, lagar-
ta-falsa-medideira, bicudo e 

lagarta-da-maçã

Uso de armadilha com feromônio para o monitoramento do bicu-
do-do-algodoeiro em pré-safra (pelo menos 

60 dias antes da semeadura).

Manejo de palhada com inseticidas.

Uso de variedades resistentes à virose (doença azul e virose atípica).

Tratamento de sementes.

Deve-se contribuir para o estabelecimento do estande, favorecen-
do-se o bom desenvolvimento inicial da lavoura.

Manter uma lavoura com baixa transmissão de viroses (realizar um 
bom controle de mosca-branca e pulgões).

Atentar-se para o ataque de lagarta-curuquerê nessa fase, que pode 
ser muito prejudicial.

Antes dos 80 dias após a emergência (DAE), não realizar aplicações 
frequentes de inseticidas piretroides e/ou organofosforados – evitar 

o desequilíbrio da lavoura, que favorece a ocorrência de pragas, 
como, por exemplo, o ácaro-rajado.
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Bicudo, pulgão, lagarta-da-
maçã, lagarta-spodoptera, 

percevejo, ácaro-branco, áca-
ro-rajado, lagarta-curuquerê, 

lagarta-falsa-medideira, lagar-
ta-rosada, broca-da-haste e 

cochonilha 

Fase de estabelecimento e formação da carga (mais suscetível): ter 
muita atenção com pragas que afetam as estruturas reprodutivas, 
como bicudo, percevejo, lagarta-da-maçã, lagarta-spodoptera e 

lagarta-rosada.

Do 1º botão até a 1ª flor (período de 15-20 dias): momento de corri-
gir os problemas de manejo (caso a caso), visto que é o período mais 
importante do ponto de vista da incidência/ataque de pragas e seus 
riscos – (1) é a fase em que o primeiro ovo de bicudo-do-algodoeiro 

é ovipositado: descontrole da população pode ser irreversível, (2) 
em que as primeiras e contínuas posturas da lagarta-da-maçã e de 

lagarta-spodoptera são observadas (início das infestações): perda do 
timing da aplicação de inseticidas pode resultar em sérios problemas 
de queda/perda de estruturas e dificuldade de controle, e (3) surgem 
as primeiras reboleiras de ácaro-rajado e mosca-branca (no caso da 
mosca-branca, o estabelecimento da praga na área – oviposição e 
desenvolvimento de ninfas e novas gerações – pode inviabilizar ou 

dificultar o controle).

Antes dos 80 DAE não realizar aplicações frequentes de inseticidas piret-
roides e/ou organofosforados – evitar o desequilíbrio da lavoura, que 
favorece a ocorrência de pragas, como, por exemplo, do ácaro-rajado.



135

Fase da Cultura Pragas Ocorrentes e/
ou Predominantes Observações, Ações e/ou Práticas
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Bicudo, pulgão, lagar-
ta-spodoptera, lagarta-rosada, 
lagarta-curuquerê, lagarta-fal-
sa-medideira, broca-da-haste, 
mosca-branca, ácaro-rajado e 

ácaro-branco

Garantir a produção das maçãs já formadas do baixeiro e 
terço médio, procurando proporcionar condições para o 

pegamento daquelas do terço superior.

Preservar a qualidade da fibra.

Maior atenção com bicudo-do-algodoeiro, percevejo, pulgão 
e mosca-branca.
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Pragas presentes na soqueira 
(rebrota), plantas voluntárias ou 

culturas de cobertura

Momento em que se realiza a destruição de soqueira e con-
trole de plantas tigueras e rebrotas (obedecer à legislação 

específica).

Momento da escolha das variedades a serem plantadas na 
próxima safra, dos talhões a serem cultivados, do treinamen-
to da equipe de monitoramento, da compra dos insumos e 
fertilizantes, e do armadilhamento para monitoramento do 

bicudo-do-algodoeiro.

Vistoria de palhada antes do plantio para decisão de uso de 
inseticidas na dessecação ou em tratamento de sementes.

Quadro 2.  (Continuação)

Figura 4. Mariposas (adultos), lagartas e detalhes  nas lagartas dos microespinhos das pintas proeminentes (“tubér-
culos”) presentes no 2o (circulado em vermelho) ou 8o (circulado em azul) segmento abdominal de Heliothis vires-
cens (A1, A2 e A3) e Helicoverpa zea (B1, B2 e B3) (Fotos: Paulo Edimar Saran. Desenhos: University of Florida, EUA)

A1 A2 A3

B1 B2 B3
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Lagarta da maçã 
(Heliothis virescens) 
(Foto: Pierre Silvie)
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ocorrência deste grupo de pragas na área é 
um ótimo indicador de risco de ocorrência.

Pragas que ocorrem com frequência 
no período de pré-semeadura em culturas 
de cobertura (p.e. sorgo, milheto e capim-
sudão), como a lagarta-elasmo (Elasmo-
palpus lignosellus) e a lagarta-rosca (Agro-
tis spp., Spodoptera frugiperda, Striacosta 
albicosta), devem ser o alvo principal da 
vistoria de palhada, que deverá ser reali-
zada (semanalmente) de duas a três vezes 
antes da semeadura, observando-se 1 m² 
de área com a cultura de cobertura (verde 
ou dessecada), utilizando uma armação 
de 1,0×1,0 m feita com arame ou sarrafos 
de madeira, em no mínimo dez locais dife-
rentes no interior da UBD (sete pontos na 
bordadura e três no interior da área).

Essas vistorias de pré-safra, para consta-
tação das espécies de pragas na área a ser 
cultivada com algodoeiro, aliadas aos seus 
históricos de ocorrência, darão respaldo 
para a tomada de decisão de: (1) realizar o 
tratamento de sementes com inseticidas; 
(2) aplicar inseticidas na cultura de cober-
tura isoladamente ou juntamente com o 
herbicida dessecante; (3) realizar a desseca-

ção antecipada da cultura de cobertura; (4) 
realizar a semeadura em época menos favo-
rável à incidência das referidas pragas; e/ou 
(5) realizar adubação de cobertura (comple-
mentares e/ou sequenciais) para o fortaleci-
mento do sistema radicular das plantas.

4. Fenologia do algodoeiro e ocorrência 
de pragas
A cultura do algodoeiro pode ser dividida 
em quatro principais fases, com relação à in-
cidência/ocorrência de pragas ao longo do 
seu ciclo (fenologia), em que determinadas 
ações e práticas devem ser tomadas para 
que os problemas causados pelas pragas 
sejam minimizados. Uma quinta fase pode 
ser considerada, durante a fase reprodutiva 
da cultura, quando se deseja enfatizar os al-
tos riscos de pragas entre o primeiro botão 
floral e a primeira flor. Essas informações 
são detalhadas na figura 5 e no quadro 2.

5. Distribuição (vertical) das pragas na 
planta de algodoeiro
Características das principais pragas do 
algodoeiro são apresentadas no “Manual 
de Identificação das Pragas e seus Danos 
no Cultivo do Algodão”- Boletim Técnico 
34, IMAmt- Coodetec- Cirad (Edt). A figura 
6 apresenta a distribuição das mesmas na 
planta.

6.  Níveis de controle
Os níveis de controle (NC) são utilizados para 
se tomar a decisão ou não de se aplicar algu-
ma tática para o controle das pragas inciden-
tes na UBD, para se evitar perdas (quadro 3). 
De acordo com as informações coletadas pe-
los monitores no campo, é feita a compara-
ção com o NC estabelecido e então a decisão 
de controle é tomada, normalmente pelo ge-
rente-técnico da propriedade.

O NC está sempre abaixo (em torno de 4 
a 8%) do NDE (Nível de Dano Econômico). 
Isso ocorre para que, quando a decisão de 
controle seja tomada, exista um período 
de segurança até o momento da interven-
ção da população da praga com inseticida 
(que pode durar mais de um dia em alguns 
casos), de maneira a não ultrapassar o NDE. 

Figura 6.
Algodoeiro 
versus distribuição
 do ataque de pragas



139

Nome Comum Nome Científico Nível de Controle (NC) Observações, Ações 
e/ou Práticas

Lagarta-rosca
Agrotis spp., Spodop-
tera frugiperda e/ou 
Striacosta albicosta

Não definido.

Vistoria de palhada pré-dessecação/
semeadura.

Levar em consideração o estande 
(plantas/m e distribuição) desejado.

Controle preventivo em função da 
detecção/histórico da praga.

Lagarta-
elasmo

Elasmopalpus ligno-
sellus Não definido.

Vistoria de palhada pré-dessecação/
semeadura.

Em função do histórico de ocorrên-
cia.

Semeadura fora de época (risco de 
veranico)/solo arenoso/tipo de plan-

ta de cobertura favorável.

Trips Frankliniella schultzei 
20% de plantas infestadas e/ou com sinto-
mas de ataque (constatada a presença da 

praga na área).

Sintomas de ataque: folhas defor-
madas, brilhantes, quebradiças e 

retorcidas.

Atenção em bordaduras. 

Pulgão-do-al-
godoeiro Aphis gossypii

Cultivares tolerantes à virose (pulgão ve-
tor): até 40% de plantas com pelo menos 

uma colônia – somente colônias.

Cultivares suscetíveis à virose (pulgão 
vetor): 0-2% de plantas viróticas (5-10% 
de plantas infestadas); 2-6% de plantas 

viróticas (até 3% de plantas infestadas); > 
6% de plantas viróticas (presença ou au-

sência). Usar estes níveis de controle após 
a primeira avaliação de plantas viróticas 
aos 30 DAE, antes a meta é não permitir 

a instalação de virose na área (presença e 
ausência) – alados entram na avaliação.

Final do ciclo (após primeiro capulho): 
20% de plantas infestadas com colônias e 

sinais iniciais de melado. 

Simbologia da infestação:

Presença (P): adulto e/ou ninfa en-
contrado isoladamente na planta.

Alados (A): pulgões com asas encon-
trados na planta ou nas colônias.

Colônia (C): grupos de 2-10 pulgões 
(adultos, ninfas e/ou alados) encon-

trados na planta.

Colônia (C+): grupos de 10 ou mais 
pulgões (adultos, ninfas e/ou alados) 

encontrados na planta.
C++: planta com duas ou mais colô-

nias na planta.
Quanto mais infestada, acrescentar “+”.

Atentar para o controle no final do 
ciclo: problemas com qualidade de 

fibra (caramelização ou melado).

Larva-mina-
dora Liriomyza spp.

10% de desfolha da planta associada com 
a presença da larva na folha e/ou galerias 

nas folhas.

Atentar para infestações/injúrias nas 
folhas do baixeiro e bordaduras.

Cigarrinha-
cinza Agallia sp.

20% de plantas infestadas e/ou com sinto-
mas de ataque (constatada a presença da 

praga na área).

Plantas enfezadas com folhas e bro-
tações deformadas.

Folhas atacadas apresentam sinais 
semelhantes à ramulose em estádio 

inicial (evitar confundir).

Atenção em bordaduras.

Quadro 3. Quadro de níveis de controle (NC) das pragas que atacam a cultura do algodoeiro em MT. 
Observações, Ações e/ou Práticas
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Nome Comum Nome Científico Nível de Controle (NC) Observações, Ações 
e/ou Práticas

Lagarta-curu-
querê Alabama argillacea

Até 30-40 DAE: 10% de desfolha da planta, 
ou 2 lagartas/m (o que ocorrer primeiro).

Após 30-40 DAE: 10% de desfolha da plan-
ta, ou 25% de desfolha do ponteiro, ou 2 
lagartas/planta (o que ocorrer primeiro).

Atentar para desfolha por granizo, 
fitotoxicidade de defensivos e fertili-

zantes, dano mecânico, etc.
Padronização de tamanho:

Pequena (P) – até 7 mm
Média (M) – 7-15 mm

Grande (G) – maior que 15 mm

Lagarta-falsa-
medideira

Pseudoplusia includens 
e Trichoplusia ni 

Até 30-40 DAE: 10% de desfolha da planta, 
ou 2 lagartas/m.

Após 30-40 DAE: 10% de desfolha da plan-
ta ou 2 lagartas/planta.

Idem curuquerê.
Atentar para a infestação no baixeiro 

e terço médio.
Uso de armadilhas luminosas para 

captura de adultos, detecção do 
início da infestação e confirmação de 

qual espécie está ocorrendo.

Lagarta-erida-
nia Spodoptera eridania Idem curuquerê.

Idem curuquerê.

Atentar para o risco de ocorrência 
em reboleiras.

Lagarta-cos-
mioides Spodoptera cosmioides Idem curuquerê. Idem curuquerê.

Lagarta-
das-maçãs

Heliothis virescens e 
Helicoverpa zea

6-8% de plantas infestadas (planta infesta-
da: planta com pelo menos uma lagarta).

30-50 ovos/100 plantas: período de 
atenção – 2 dias após verificar a eclosão: 
não aplicar para controle de ovos. Aplicar 

somente se o NC for atingido.

Para Helicoverpa zea considerar o nível de 
controle de 5 a 8 lagartas em 100 plantas 

amostradas, pois é muito rápida em causar 
danos.

Padronização de tamanho:
Pequena (P) – até 7 mm

Média (M) – 7-15 mm
Grande (G) – maior que 15 mm
Confirmar espécie ocorrente:

H. virescens: tem microespinhos vi-
síveis nas pintas mais proeminentes 
– examinar com lupa de bolso (mín. 

20x) (figura 6).
H. zea: não tem microespinhos visí-
veis nas pintas mais proeminentes 

– examinar com lupa de bolso (mín. 
20x) (figura 6).

Uso de armadilhas luminosas (ou 
feromônios) para captura de adultos, 

detecção do início da infestação e 
confirmação de qual espécie está 

ocorrendo.
No algodão adensado (0,45 m entre-

linhas) o NC pode ser reduzido.
Ocorrência simultânea com a 

Spodoptera frugiperda, considerar a 
somatória das espécies.

Lagarta-
spodoptera
(Lagarta-mi-

litar)

Spodoptera 
frugiperda

6-8% de plantas infestadas (planta infesta-
da: planta com pelo menos uma lagarta).

Padronização de tamanho:

Pequena (P) – até 7 mm
Média (M) – 7-15 mm

Grande (G) – maior que 15 mm

Observar lagarta-spodoptera com 
hábito de lagarta-rosca.

Ocorrência simultânea com a lagar-
ta-das-maçãs; considerar a somatória 

das espécies.

Quadro 3.  (Continuação)
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Nome Comum Nome Científico Nível de Controle (NC) Observações, Ações 
e/ou Práticas

Lagarta-rosada Pectinophora
 gossypiella

10 adultos capturados por armadilha de 
feromônio a cada duas noites ou até 3-5% 

de maçãs com sintomas de ataque.

Instalação das armadilhas de fero-
mônio a partir do início do 

florescimento.

Atentar para flores em roseta.

Bicudo-do-al-
godoeiro Anthonomus grandis

Número de BAS (bicudo/armadilha/sema-
na) em pré-semeadura (60 dias antes da 

semeadura).

Máximo de 5% de botões preferidos (com 
6 mm de Ø) atacados (com sinais de ali-

mentação e/ou oviposição).

Definição de zonas verde (0 BAS), 
azul (0-1 BAS), amarela (1-2 BAS) e 

vermelha (> 2 BAS).

Monitoramento da bordadura (30 m 
iniciais): “dia do bicudo” (tratamento 

da bordadura).

Vigilância e combate das reboleiras.

Percevejos-
invasores-da-

soja
(complexo)

Euschistus heros, 
Edessa meditabunda, 
Nezara viridula, Pie-

zodorus guildinii e/ou 
Dichelops melacanthus 

0,1–0,3 percevejo/planta.

Priorizar a inspeção de maçãs mais 
suscetíveis (25 mm de diâmetro) 
para sintomas de injúrias/danos 

(figura 7).

Uso de pano-de-batida.

Uso de rede-de-varredura.

Atenção em bordaduras e período 
de colheita da soja vizinha.

Percevejo-ra-
jado

(complexo)

Horciasoides nobilellus, 
Niestrea sidae e/ou 

Taedia stigmosa

20% de plantas com presença de ninfas/
adultos. -

Percevejo
-manchador Dysdercus sp. Idem percevejo rajado. Atentar para infestações de final de 

ciclo.

Percevejo-cas-
tanho

Scaptocoris castanea 
e/ou Atarsocoris bra-

chiariae 
Não definido.

Histórico de infestação da 
praga na área.

Presença da praga na área de cultivo 
(abertura de trincheiras para vistoria)

Mosca-branca Bemisia tabaci 
biótipo B

20% de plantas com adultos, ninfas e 
início de formação de melado.

Atentar para o controle no final do 
ciclo: problemas com qualidade de 

fibra (caramelização).
Combate de reboleiras iniciais de 

ninfas (bordaduras).

Ácaro-rajado Tetranychus urticae
10% de plantas com sintomas/atacadas 

(avermelhamento das folhas, presença de 
teias e ácaros na parte abaxial das folhas).

Priorizar combate 
de reboleiras.

Ácaro-verme-
lho Tetranychus ludeni Idem ácaro-rajado. Priorizar combate 

de reboleiras.

Ácaro-branco Polyphagotarsonemus 
latus

40% de plantas com sintomas de ataque 
(folhas do ponteiro brilhantes, coriáceas, 

bronzeadas, quebradiças e/ou 
com rasgaduras).

-

Broca-da-raiz Eutinobothrus 
brasiliensis Não definido.

Histórico de infestação 
da praga na área.

Cultivos mais precoces tem maior 
risco. 

Quadro 3.  (Continuação)
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Nome Comum Nome Científico Nível de Controle (NC) Observações, Ações 
e/ou Práticas

Broca-da-haste
(Broca-do-pon-

teiro)
Conotrachelus denieri Até 3-5% de maçãs atacadas.

Histórico de infestação da praga na 
área.

Cultivos mais precoces tem maior 
risco.

Cochonilhas
Phenacoccus 

solenopsis 
Planococcus spp. 

Não definido. -

Vaquinhas-
desfolhadoras, 
Cascudinhos e 
Besouros-des-

folhadores

Diabrotica speciosa, 
Cerotoma sp., Costali-
maita ferruginea, e/ou 
Cyclocephala melano-

cephala

Idem curuquerê (desfolha).

Atenção em bordaduras e período 
de colheita da soja vizinha.

Constatar a presença da praga na 
área.

Formiga-corta-
deira

(saúva e 
quenquém)

Atta spp. e/ou 
Acromyrmex spp.

Presença de formigas forrageando a área 
e/ou cortando folhas/ramos.

Idem curuquerê (desfolha).

Atentar para bordadura e para os 
primeiros 40 dias da cultura.

Quadro 3.  (Continuação)

Figura 7. Percevejos-marrom (Euschistus heros) atacando maçã de diâmetro médio (≈ 2,5 cm de diâmetro) e caracter-
ização de sintomas de ataque e injúrias de percevejos-invasores-da-soja em maças e capulhos de algodoeiro: lóculos de 
maçãs não atacadas sem sinais externos (pintas) sobre o exocarpo/casca externa (I) e com sinais do ataque (A2), lóculos 
sem sinais de puncturas (ataque) sobre o mesocarpo/casca interna (II) e com sinais de puncturas (ataque) (B1), lóculos 
apresentando calos celulares (“verrugas”) sobre o mesocarpo pelo ataque (B2), fibras imaturas sem injúrias (III) e man-
chadas pelo ataque (C1), capulho sem sinais de injúria (IV), e com lóculos carimãs e fibras manchadas pelo ataque (D1 e 
D2) (Fotos: Miguel F. Soria)

I A2

II B1 B2

III C1 IV D1 D2
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7. Estratégias e táticas de controle das pragas  
As estratégias e táticas de controle das principais pragas são apresentadas no quadro 4:

Quadro 4. Condições Favoráveis, Estratégias, Práticas e/ou Medidas de Controle das Espécies de Pragas ocorrentes em Algodoeiro em MT

Nome Comum Nome Científico Condições Favoráveis e 
Outras Observações

Estratégias/Práticas/
Medidas de Controle

Lagarta-rosca
Agrotis spp., Spo-

doptera frugiperda, 
Striacosta albicosta

Clima quente e seco.

Culturas de cobertura para plantio 
direto são hospedeiras: gramíneas em 

geral (milheto, capim-sudão e 
braquiárias).

Plantas daninhas hospedeiras no en-
torno dos cultivos e na área de cultivo. 

Destruição de restos culturais, so-
queira e plantas tigueras.

Vistoria da palhada [10 pontos (m2)/
talhão: 7 na bordadura 

(15-20 m) e 3 no centro].

Pulverização de inseticidas na cultu-
ra de cobertura (em pré-dessecação 
e dessecação) e/ou na palhada (em 

pré-semeadura). 
Dessecação antecipada (30 dias 

antes da semeadura).
Tratamento de sementes 

com inseticidas.

Lagarta-elasmo Elasmopalpus ligno-
sellus

Clima quente e seco.

Algumas culturas de cobertura para 
plantio direto são hospedeiras, espe-
cialmente o sorgo forrageiro e capim-

pé-de-galinha.

Plantas daninhas hospedeiras no en-
torno dos cultivos e na área de cultivo: 

aumento da infestação na área.

Solos arenosos: menor retenção de 
água.

Destruição de restos culturais, so-
queira e plantas tigueras.

Vistoria da palhada [10 pontos (m2)/
talhão: 7 na bordadura (15-20 m) e 3 

no centro].
Dessecação antecipada (30 dias 

antes da semeadura).

Tratamento de sementes 
com inseticidas.

A infestação na área é desfavorecida 
por solos com elevada umidade.

Variedades Bt minimizam o proble-
ma (adotar áreas de refúgio para 
evitar problemas de resistência).

Trips Frankliniella schultzei Clima seco com temperaturas amenas.

Pulverização foliar de inseticidas 
em função do NC (não realizar sub 

e superdosagens para se evitar pro-
blemas de resistência). 

Tratamento de sementes 
com inseticidas.

Pulgão-do-algo-
doeiro Aphis gossypii

Clima quente e relativamente úmido.

Após adubações nitrogenadas
 (plantas tenras).

Brotações nas plantas favorecem a 
alimentação da praga: sugam seiva do 

floema.

Viroses iniciais em reboleiras.

Pulverização foliar de inseticidas 
em função do NC (não realizar sub 

e superdosagens para se evitar pro-
blemas de resistência).

Tratamento de sementes 
com inseticidas.

Controlar infestações de final de ci-
clo: mela afeta a qualidade da fibra.

Realizar catação (roguing) de plan-
tas com sintomas de viroses.
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Nome Comum Nome Científico Condições Favoráveis e 
Outras Observações

Estratégias/Práticas/
Medidas de Controle

Larva-minadora Liriomyza spp.

Plantas da fase inicial (primeiros 40 
dias) são mais sujeitas ao ataque.

Época seca favorece a praga.

Folhas do baixeiro sofrem 
maior ataque.

Pulverização foliar de inseticidas 
em função do NC (não realizar sub 

e superdosagens para se evitar pro-
blemas de resistência).

Placas adesivas amarelas (armadi-
lhas) podem contribuir para a captu-
ra de adultos e diminuir a infestação.

Cigarrinha-cinza Agallia sp.

Clima quente e úmido.

Após a eliminação de gramíneas inva-
soras da área de cultivo pela aplicação 

de herbicidas, ocorre a dispersão da 
praga para as plantas de algodoeiro.

Pulverização foliar de inseticidas 
em função do NC (não realizar sub 

e superdosagens para se evitar pro-
blemas de resistência).

Tratamento de sementes 
com inseticidas.

Verificar se o ataque não é apenas 
localizado.

Lagarta-curuquerê Alabama argillacea

Período ensolarado com chuvas regu-
lares.

Temperatura e umidade altas.

Pulverização foliar de inseticidas 
em função do NC (não realizar sub 

e superdosagens para se evitar pro-
blemas de resistência).

Variedades Bt (adotar áreas de refúgio 
para evitar problemas de resistência).

Lagarta-falsa-medi-
deira

Pseudoplusia inclu-
dens e Trichoplusia ni 

Clima quente e úmido.

Lavouras densas e com ruas fechadas 
(difícil de atingir o alvo).

Cultivo adensado 
(difícil de atingir o alvo).

Aplicações indiscriminadas de fungici-
das (eliminação de fungos entomopa-

togênicos/benéficos).

Plantio safrinha após soja.

Rotação soja-algodão por várias safras: 
aumento da população.

Pulverização foliar de inseticidas 
em função do NC (não realizar sub 

e superdosagens para se evitar pro-
blemas de resistência).

Variedades Bt (adotar áreas de refúgio 
para evitar problemas de resistência).

Uso de pingentes ou pulverizadores 
tipo “vortex” favorecem a tecnologia 

de aplicação.

Uso de armadilhas luminosas para 
se detectar o início das infestações.

Inserir outras culturas não hospedei-
ras no sistema de rotação.

Reduzir a janela de cultivo.

Lagarta-eridania Spodoptera eridania

Clima quente e úmido.

Aplicações indiscriminadas de fungici-
das (eliminação de fungos entomopa-

togênicos/benéficos).

Pulverização foliar de inseticidas 
em função do NC (não realizar sub 

e superdosagens para se evitar pro-
blemas de resistência).

Variedades Bt (adotar áreas de 
refúgio para evitar problemas de 

resistência).

Lagarta-cosmioides Spodoptera 
cosmioides Clima quente e úmido.

Pulverização foliar de inseticidas 
em função do NC (não realizar sub 

e superdosagens para se evitar pro-
blemas de resistência).

Variedades Bt (adotar áreas de refúgio 
para evitar problemas de resistência).

Quadro 4.  (Continuação)
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Nome Comum Nome Científico Condições Favoráveis e 
Outras Observações

Estratégias/Práticas/
Medidas de Controle

Lagarta-das-maçãs Helicoverpa zea

Clima quente e úmido.

Lavouras densas e com ruas fechadas 
(dificuldade em atingir o alvo).

Plantio safrinha após soja.

Cultivo adensado (dificuldade em 
atingir o alvo).

Aplicações indiscriminadas de fungici-
das (eliminação de fungos entomopa-

togênicos/benéficos).

Maior atividade de adultos (mariposas) 
em fase de lua nova.

Rotação soja-algodão por várias safras: 
aumento da população.

Pulverização foliar de inseticidas 
em função do NC (não realizar sub 

e superdosagens para se evitar pro-
blemas de resistência).

Variedades Bt (adotar áreas de refúgio 
para evitar problemas de resistência).

Uso de armadilhas luminosas para 
se detectar o início das infestações.

Inserir outras culturas não hospedei-
ras no sistema de rotação.

Reduzir a janela de cultivo

Atentar para dosagens diferenciadas 
em função da espécie ocorrente.

Lagarta-spodoptera
(Lagarta-militar)

Spodoptera 
frugiperda

Clima quente e seco (estiagem dificulta 
o controle, favorecendo a infestação).

Cultivo de milho não-Bt nas adjacên-
cias dos cultivos.

Lavouras densas e com ruas fechadas 
(dificuldade em atingir o alvo).

Pulverização foliar de inseticidas 
em função do NC (não realizar sub 

e superdosagens para se evitar pro-
blemas de resistência).

Variedades Bt (adotar áreas de 
refúgio para evitar problemas de 

resistência).

Uso de armadilhas luminosas e/
ou de feromônio para se detectar o 

início das infestações.

Lagarta-rosada Pectinophora 
gossypiella

Época seca, após temporada chuvosa, 
com temperaturas elevadas.

Maior incidência em cultivo tardio ou 
em áreas sem destruição de soqueira 

no ano anterior.

Plantios tardios.

Proximidade de algodoeiras e usinas 
de beneficiamento.

Ataque maior nas bordaduras.

Pulverização foliar de inseticidas 
em função do NC (não realizar sub 

e superdosagens para se evitar pro-
blemas de resistência).

Uso de armadilhas de feromônio/lu-
minosas para se detectar o início da 
infestação (usar o índice de captura 
nas armadilhas de feromônio para a 

determinação do NC).

Confundimento de machos pela 
saturação no ambiente com fero-

mônio sexual – técnica do confun-
dimento.

Variedades Bt (adotar áreas de 
refúgio para evitar problemas de 

resistência).

Quadro 4.  (Continuação)
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Nome Comum Nome Científico Condições Favoráveis e 
Outras Observações

Estratégias/Práticas/
Medidas de Controle

Bicudo-do-algo-
doeiro Anthonomus grandis

Clima quente e úmido.

Permanência de botões/maçãs infes-
tadas sobre o solo; possibilidade de 
rebrota das plantas, com emissão de 

botões e formação de frutos.

Rebrota de plantas desfolhadas e/ou 
dessecadas em final de ciclo (chuvas 

indesejadas no final do ciclo).

Áreas próximas aos refúgios de entressa-
fra são mais sujeitas às infestações.

Ataque inicial é maior nas bordaduras.

Plantas tigueras nas proximidades dos 
talhões na entressafra.

Áreas sem rotação e sem vazio sanitá-
rio adequado.

Lavouras densas (dificuldade em
atingir o alvo).

Primeiros talhões semeados.

Fluxo de bicudos de áreas vizinhas em 
colheita.

Proximidade de algodoeiras e usinas 
de beneficiamento.

Plantio concentrado na região.

Pulverização foliar de inseticidas nas 
bordaduras a partir de V2.

Aplicações semanais no 1º botão flo-
ral (B1) em função da zona de classi-
ficação pelo número BAS – Bicudos 

capturados/Armadilha/Semana 
(Zona Verde: não aplicar; Azul: uma 

aplicação; Amarela: duas aplicações; 
Vermelha: três aplicações).

Pulverização foliar de inseticidas 
em função do NC (não realizar sub 

e superdosagens para se evitar pro-
blemas de resistência).

Aplicações de inseticidas no final 
da safra: redução da população de 

entressafra (hibernante).

Colheita rápida.

Destruição de soqueiras, plantas 
tigueras e outros hospedeiros ao 

redor e no interior dos talhões.

Utilização de tubo mata bicudo – 
TMB (na entressafra).

Monitoramento da população na 
entressafra com armadilha 

de feromônio.

Percevejos-invaso-
res-da-soja
(complexo)

Euschistus heros, 
Edessa meditabun-
da, Nezara viridula, 

Piezodorus guildinii e/
ou Dichelops mela-

canthus

Clima quente e úmido.

Plantio safrinha após soja.
Cultivos de soja adjacentes às áreas de 

cultivo (dispersão quando da maturação 
e/ou colheita da soja), especialmente de 
áreas destinadas à produção de grãos.
Ataque inicial é maior nas bordaduras.

Diminuição das aplicações de inseticidas 
de amplo espectro (áreas em que se cul-
tivam variedades Bt ou em que a pressão 

populacional de bicudo é menor).

Uso de inseticidas mais específicos 
para o controle de outras pragas.

Pulverização foliar de inseticidas 
em função do NC (não realizar sub 

e superdosagens para se evitar pro-
blemas de resistência).

Intensificar o monitoramento da 
população e de sintomas de injúrias 
no período de colheita da soja das 

adjacências.

Intensificar o monitoramento nas 
semanas iniciais do florescimento 
do algodoeiro (da 1ª a 5ª semana): 
quando a lavoura apresenta maior 

quantidade de maçãs suscetíveis ao 
ataque de percevejos (com 25 mm 

de diâmetro).

Percevejo-rajado
(complexo)

Horciasoides nobilel-
lus, Niestrea sidae e/
ou Taedia stigmosa

Clima quente e seco.

Pulverização foliar de inseticidas 
em função do NC (não realizar sub 

e superdosagens para se evitar pro-
blemas de resistência).
Combate simultâneo 
com outras pragas.

Quadro 4.  (Continuação)
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Nome Comum Nome Científico Condições Favoráveis e 
Outras Observações

Estratégias/Práticas/
Medidas de Controle

Percevejo-mancha-
dor Dysdercus sp.

Clima quente e seco.

Últimos talhões a serem colhidos são 
mais sujeitos à infestação: dispersão da 

praga dos talhões já colhidos.

Idem percevejo-rajado.

Percevejo-castanho
Scaptocoris castanea 
e Atarsocoris brachia-

riae 

Período chuvoso: aumenta o desloca-
mento da praga à superfície do solo, 
bem como sua dispersão, deixando 

as raízes das plantas mais sujeitas ao 
ataque e infestando outras áreas.

Áreas anteriormente cultivadas com 
pastagens são de maior risco.

Ataque em reboleiras.

Após a primeira chuva, depois da 
colheita da cultura de verão: preparo 

do solo (subsolagem ou aração 
seguida de gradagens).

Entressafra sem cobertura (pousio).

Antecipação do plantio: escape do 
sistema radicular pouco 

desenvolvido.

Pulverização de inseticidas no sulco 
de semeadura.

Adubação de base adequada, 
acrescida de Ca e P para aumentar 

enraizamento.

Uso de bioestimuladores de enraiza-
mento.

Bom controle de plantas daninhas 
(na entressafra e na cultura).

Aplicar adubação de cobertura com 
Sulfato de Amônio nas reboleiras 

infestadas.

Mosca-branca Bemisia tabaci 
biótipo B

Clima quente e seco.

Aplicações indiscriminadas de fungici-
das (eliminação de fungos entomopa-

togênicos/benéficos).

Plantio safrinha após soja.

Rotação soja-algodão por várias safras: 
aumento da população.

Facilmente dispersada pelo vento.

Ataque inicial de ninfas em reboleiras.

Destruição de restos culturais.

Preparo antecipado do 
solo (30 dias). 

Evitar plantio escalonado.

Controle de plantas daninhas 
hospedeiras.

Utilizar barreiras protetoras 
(sorgo/milho).

Rotação de culturas.

Combate de reboleiras ou bordadu-
ras infestadas.

Controlar infestações de final de ci-
clo: mela afeta a qualidade da fibra.

Quadro 4.  (Continuação)
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Nome Comum Nome Científico Condições Favoráveis e 
Outras Observações

Estratégias/Práticas/
Medidas de Controle

Ácaro-rajado
 

Ácaro-vermelho

Tetranychus urticae
 

Tetranychus ludeni

Tempo quente e seco.

Ataque em reboleiras.

Plantio safrinha imediato após soja ou 
outra cultura hospedeira.

Rotação soja-algodão por várias safras: 
aumento da população.

Lavouras desequilibradas.

Aplicações de inseticidas piretroides an-
tes dos 80 dias após a emergência (DAE) 

favorecem a praga na área de cultivo.

Aplicações indiscriminadas de fungici-
das (eliminação de fungos entomopato-

gênicos/benéficos).

Pulverização foliar de acaricidas em 
função do NC (não realizar sub e su-
perdosagens para se evitar proble-

mas de resistência).

Rotação com culturas 
não hospedeiras.

Destruição de soqueira.

Eliminar plantas hospedeiras pelo 
menos 30 dias antes da semeadura.

Combate nas reboleiras.

Ácaro-branco Polyphagotarsonemus 
latus Tempo quente e úmido.

Pulverização foliar de acaricidas em 
função do NC (não realizar sub e su-
perdosagens para se evitar proble-

mas de resistência).

Broca-da-raiz Eutinobothrus 
brasiliensis

Solos mais úmidos/frios.

Proximidade de áreas de pastagens e 
de refúgios de entressafra.

Ataque mais comum nas bordaduras.

Áreas sem rotação e vazio sanitário 
adequado.

Destruição de soqueira e rebrotas.

Tratamento de sementes, seguido 
de duas a três pulverizações de inse-

ticidas a partir da emergência.

Destruição de soqueiras, plantas 
tigueras e outros hospedeiros ao 

redor e no interior dos talhões.

Aplicações de inseticidas no final da 
safra ou dessecação: redução da po-
pulação de adultos de entressafra.

Broca-da-haste
(Broca-do-ponteiro) Conotrachelus denieri

Clima úmido e quente.

Primeiros cultivos: plantio antecipado 
serve como cultura atrativa/isca – 

maior incidência de ataque/infestação.

Ataque mais comum nas bordaduras.

Tratamento de sementes, seguido 
de duas a três pulverizações de inse-

ticidas a partir da emergência.

Destruição de soqueiras, plantas 
tigueras e outros hospedeiros ao 

redor e no interior dos talhões.

Aplicações de inseticidas no final da 
safra ou dessecação: redução da po-
pulação de adultos de entressafra.

Aplicações de inseticidas em flores-
cimento pleno para a proteção de 

maçãs.

Cochonilhas
Phenacoccus 

solenopsis 
Planococcus spp. 

Clima quente e seco.

Ataque em reboleiras.

Permanência de soqueira, plantas 
tigueras e rebrotas na área de cultivo 

(ausência de vazio sanitário e entressa-
fra livre de plantas hospedeiras).

Dispersadas facilmente na área de 
cultivo por máquinas/implementos 

agrícolas, homem (monitores) e vento.

Pulverização foliar de inseticidas/
acaricidas (não realizar sub e super-
dosagens para se evitar problemas 

de resistência).

Destruição de soqueiras, plantas 
tigueras e outros hospedeiros ao 

redor e no interior dos talhões.

Quadro 4.  (Continuação)
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Nome Comum Nome Científico Condições Favoráveis e 
Outras Observações

Estratégias/Práticas/
Medidas de Controle

Vaquinhas-desfo-
lhadoras, Cascudi-
nhos e Besouros-

desfolhadores

Diabrotica speciosa, 
Cerotoma sp., 
Costalimaita 

ferruginea, 
Cyclocephala 

melanocephala

Cultivos com elevada incidência de 
plantas daninhas (bordadura e interior 

da área de cultivo).

Cultivos próximos a áreas de soja ou 
mata.

Pulverização foliar de inseticidas 
em função do NC (não realizar sub 

e superdosagens para se evitar pro-
blemas de resistência).

Eliminação de plantas daninhas dos 
arredores dos cultivos. 

Formiga-cortadeira Atta spp. e Acromyr-
mex spp.

Áreas de primeiro ano de cultivo e/ou 
próximas a capoeiras, matas, cerrado.

Localizar os ninhos e utilizar inseti-
cidas em pó ou em iscas formicidas 

para o controle.

O NDE corresponde ao nível populacional ou de injúria 
da praga capaz de causar algum dano igual ou superior 
ao custo do controle. 

8. Informações adicionais
Tecnologia de aplicação – Técnicas para Redução de 
Derivas (TRD) – Inseticidas/ Acaricidas:

TERRESTRE
1) Umidade: > 55%
2) Vento: até 12 km/h (sem rajadas)
3) Temperatura: até 32°C
4) Deposição: mínimo de 40 gotas/cm2

5) Tamanho da gota (DMV): aproximadamente 200 

micras   
6) Tipo de pontas: jato cônico
7) Volume de calda: 40–100 l/ha

AÉREA
1) Umidade: > 55%
2) Vento: 4-15 km/h
3) Temperatura: até 30°C
4) Deposição: mínimo de 40 gotas/cm2 
5) Tamanho da gota (DMV): aproximadamente 200 
micras
6) Tipo de pontas: atomizador rotativo, barra de pontas
7) Volume de calda: 5-20 l/ha

Observação: usar adjuvante em BV.
•	Respeitar	intervalo	de	reentrada	na	área.
•	Obrigatório	o	uso	de	EPIs.
•	Respeitar	a	distância	de	segurança	de	áreas	de	mananciais	e	habitadas	(respeitar	a	legislação).
•	Atentar	para	o	risco	de	inversão	térmica	e	derivas.
•		Preferir	inseticidas	seletivos	aos	inimigos	naturais	e	polinizadores.

Essas diretrizes técnicas foram elaboradas em consenso com os seguintes profissionais, 
durante a reunião técnica de 29 de junho 2012, em Cuiabá-MT :
•	Luis	Faeda,	Grupo	Pinesso,	Fazenda	Agua	Limpa-MT
•	Cid	Ricardo	dos	Reis,	Sementes	Bom	Futuro,	Cuiabá–MT
•	Volnei	Viera,	SLC	Agrícola,	Sapezal-MT
•	Francis	Weber,	SLC	Agrícola,	Campo	Novo	do	Parecis-MT
•	Carlos	Paiva,	Fazenda	São	Caetano,	Primavera	do	Leste-MT
•	Elton	J.	Emanuelli,	Sementes	Bom	Jesus,	Rondonópolis–MT
•	Marcio	Souza,	Grupo	Torre,	Rondonópolis-	MT
•	Daniel	Cassetari,	UFMT,	Cuiabá-	MT
•	Inácio	Modesto	Filho,	Bom	Futuro,	Cuiaba-	MT
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Os nematoides na cultura do
 algodoeiro em Mato Grosso

A produção de algodão no cerrado 
brasileiro tem enfrentado a crescente 
disseminação e intensificação de pro-
blemas relacionados a nematoides. Nos 
últimos anos, no Estado de Mato Gros-
so, diversas propriedades que antes 
estavam isentas desses parasitas passa-
ram a conviver com o problema que, em 
várias situações, é considerado entre os 
principais dentro da escala de produ-
ção. Esse quadro vem se formando na 
contramão do processo de tecnificação 
da produção, uma vez que a cultura está 
sendo trabalhada com uso intensivo de 
tecnologias, dentre elas, máquinas cada 
vez mais modernas e eficientes e incor-
poração de eventos transgênicos ga-
rantindo mais praticidade e segurança 
ao produtor. Com esse alto investimen-
to/tecnificação na lavoura, os custos de 
produção são expressivos e necessitam 
de retorno. Nesse contexto, perdas oca-
sionadas por nematoides são extrema-
mente temidas. 

Atualmente, não se sabe ao certo o 
quanto está sendo perdido em produ-
tividade em função dos nematoides 
em Mato Grosso. O fato é que existem 
localidades onde há expressivas perdas 
e outras onde o problema ainda não 
existe. Há relatos de perdas de 50-60% 
em casos extremos, com média de até 
5-10% em determinadas regiões. Exis-
tem vários exemplos de áreas de produ-
ção de algodão que se tornaram inviá-
veis devido à infestação de nematoides, 
como ocorrido no passado nos Estados 
de São Paulo e Paraná. Nas condições 
do cerrado criaram-se situações ideais 
para seu aumento populacional, dentre 
elas: reduzida diversificação de culturas, 
sequência de culturas hospedeiras no 
mesmo ano agrícola (safrinha), intensa 
mecanização, utilização de genótipos 

suscetíveis, além do adensamento de 
plantas. 

Hoje o ritmo de aumento do proble-
ma com nematoides é maior do que a 
geração e difusão de informações a res-
peito do tema. Entidades de pesquisas, 
universidades, extensionistas, consulto-
res, terão que somar forças para enfren-
tá-lo. Assim, o presente manual tratará 
de aspectos práticos focando reconheci-
mento e manejo de nematoides na cul-
tura do algodoeiro no Estado de Mato 
Grosso. 

1. Principais nematoides da cultura
do algodoeiro
Os principais nematoides que ocasionam 
danos ao algodoeiro são: nematoide das 
galhas (Meloidogyne incognita), nematoi-
de reniforme (Rotylenchulus reniformis) e 
nematoide das lesões radiculares (Pratylen-
chus brachyurus). Dentre eles, o primeiro é 
o mais destrutivo, com alta agressividade 
para a cultura, merecendo grande atenção 
quando presente na área.  O segundo é o 
mais persistente, com eficientes mecanis-
mos de sobrevivência no campo, e o ter-
ceiro, o mais frequente no Estado de Mato 
Grosso, distribuído por todas as regiões de 
cultivo, com difíceis opções de manejo.   

Levantamento da população de fito-
nematoides na cultura do algodoeiro em 
Mato Grosso, em 623 amostras de solo e 
raiz, mostrou que 93% delas apresenta-
ram P. brachyurus, 5,3% M. incognita, 2% 
R. reniformis. No entanto, exceto para P. 
brachyurus, a distribuição é muito variá-
vel em função da região. R. reniformis está 
concentrado principalmente no sul do 
estado, na região da Serra da Petrovina. 
Já M. incognita está mais presente no su-
deste, na região de Primavera do Leste e 
Campo Verde. 

Os sintomas provocados pelo ne-
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matoide das galhas ocorrem em “reboleiras”, e se 
caracterizam pela formação de galhas no sistema 
radicular (figura 1), diminuição da área foliar, defi-
ciências minerais e murchamento temporário da 
planta durante o período mais quente do dia. Nas 
folhas, é possível observar mudanças de coloração, 
variando desde o amarelo até o vermelho inten-
so. Em quadros mais graves, os sintomas podem 
evoluir para um crestamento generalizado com 
desfolha muito intensa. Sintoma bastante típico é 
o mosqueamento amarelo, distribuído pelo limbo 
foliar, em contraste com o verde normal levemente 
claro. Essas áreas amarelas passam posteriormente 
a uma tonalidade castanha e por fim necrosadas. 
Esse sintoma é conhecido pelos cotonicultores 
como “carijó” do algodoeiro (figuras 2 e 3). O ideal 
é diagnosticar a doença no início do aparecimento 
dos sintomas, quando o nematoide ainda não está 
causando danos expressivos, o que normalmente 
não é tarefa tão fácil, pois os sintomas são menos 
intensificados, por exemplo, as galhas são menores 
formadas em radicelas muito jovens.  

Cada galha pode conter de uma a várias fêmeas 
do nematoide, cada qual depositará aproximada-
mente 400 ovos na parte externa da raiz. Para vi-
sualização das fêmeas são necessárias condições 
de laboratório com lupas (figura 4). 

É importante relatar a forte interação entre M. 
incognita e Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum, 
causador da murcha de Fusarium, denominando 
complexo FUSnem. Na interação, o nematoide 
impede a formação de tiloses (estruturas/meca-
nismos de defesa que a planta produz no xilema 
para impedir a colonização do fungo), bem como 
predispõe a planta ao ataque do fungo. Esse é um 
grande problema principalmente em solo com tex-
tura arenosa. 

Os sintomas provocados pelo nematoide reni-
forme caracterizam-se por ocorrerem em rebolei-
ras (figura 5) maiores e não tão definidas como em 
M. incognita, com diminuição do porte das plantas. 
As folhas “carijó” ocorrem apenas em algumas cul-
tivares muito suscetíveis ou em condições de altas 
populações do nematoide (figura 6). Não ocorrem 
alterações visuais muito expressivas nas raízes. Es-
tas apresentam redução no volume e, quando ar-
rancadas, mantêm aspecto de sujas, mesmo depois 
de lavadas em água corrente, devido à aderência 
de partículas de argila às massas de ovos do nema-
toide (figura 7), que são de tamanho diminuto (figu-

Figura 1. Sintomas diretos em algodoeiro provocados por 
nematoides. À esquerda, raízes necrosadas devido à infestação 
de Pratylenchus brachyurus; à direita, galhas provocadas por 
Meloidogyne incógnita (Foto:  Rafael Galbieri )

Figura 2. Sintomas reflexos de “carijó” provocados por M. 
incógnita, em Primavera do Leste-MT (Foto:  Rafael Galbieri)

Figura 3. Sintomas reflexos de “carijó” provocados por M. 
incognita em planta de algodoeiro com folha “okra” (Foto:  
Rafael Galbieri)
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ra 8). Esse nematoide tem uma capaci-
dade muito grande de sobrevivência no 
solo na ausência de plantas hospedei-
ras. Em condições de baixa umidade, o 
nematoide entra em estado de anidro-
biose, suportando a dessecação. Além 
disso, apresenta alta capacidade de 
competição com Meloidogyne incognita 
prevalecendo em locais onde ocorrem 
as duas espécies. Devido a essas carac-
terísticas, o nematoide reniforme pode 
vir a ser um grande problema no Esta-
do de Mato Grosso, a exemplo de áreas 
tradicionais de cultivo como em Mato 
Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. 

Os sintomas provocados por Praty-
lenchus brachyurus somente ocorrem 
sob alta infestação, com escurecimento 
de longos trechos de raízes (figura 1) e 
diminuição do porte das plantas. Os 
sintomas causados por esse nematoide 
são mais difíceis de serem observados, 
quando comparados aos dos anterio-
res, diferentemente do que ocorre em 
soja, cultura em que os danos são maio-
res que em algodoeiro. Como não apre-
senta sintomas tão característicos e evi-
dentes como os outros nematoides, em 
sua diagnose a quantificação em labo-
ratório se faz necessária. Devido a esses 
fatores, os danos/sintomas provocados 
por esse nematoide em algodoeiro po-
dem ser subestimados e muitas vezes 

confundidos com aqueles provocados 
em decorrência de questões físicas e quí-
micas de solo. 

2. Distribuição e flutuação 
populacional de nematoides
Os nematoides apresentam distribuição 
espacial (vertical e horizontal) influencia-
da principalmente por umidade e presen-
ça de raízes. Para culturas anuais as maio-
res populações concentram-se até 25 cm 
de profundidade com algumas exceções 
como no caso de R. reniformis, que em 
determinadas situações encontra-se em 
populações maiores a 20-40 cm de pro-
fundidade. Já a distribuição horizontal é 
irregular/desuniforme (distribuição agre-
gada), o que necessariamente tem que 
ser considerado e compreendido entre os 
técnicos de campo na hora da amostra-
gem para quantificação. 

A análise de poucas subamostras em 
áreas de grandes dimensões pode gerar 
valores que não vão representar a reali-
dade da área amostrada. As densidades 
populacionais normalmente são maio-
res na época de pleno desenvolvimento 
da cultura em condições ideais de umi-
dade, que compreende os meses de abril
-maio. Após a colheita, na entressafra, a 
população dos nematoides vai diminuir 
drasticamente até a ocasião do plantio 
na safra seguinte. Essa flutuação popu-
lacional durante a safra é influenciada 
por inúmeros fatores que são constante-
mente modificados, tornando difícil pre-
ver exatamente essa dinâmica.

Vários fatores físicos, químicos e 
biológicos afetam diretamente a 
dinâmica populacional dos 
nematoides no campo, dentre eles:
•	 Planta hospedeira: a resistência dos 

genótipos tem grande influência na 
multiplicação do nematoide no campo. 

•	 Fatores climáticos: Temperatura: 
exerce influência direta na atividade 
do nematoide e na duração do seu 
ciclo de vida, além de afetar na ex-
pressão da resistência da planta hos-
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Figura 4. Ampliação 
de raiz do algodoeiro 
com sintomas de 
galhas provocados 
por M. incognita. 
Destaque para a 
fêmea no interior 
da galha (a parte 
posterior da fêmea 
é visível como 
a estrutura de 
coloração branco-
leitosa) e a massa 
de ovos (corada em 
vermelho pela ação 
da floxina B). (Foto: 
Rafael Galbieri)
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pedeira; extremos de temperatura (muito altas 
ou muito baixas) limitam a multiplicação dos ne-
matoides; Umidade: importante na mobilidade 
e atividade dos nematoides, porém em exces-
so afeta a sua sobrevivência; ocorrência de es-
tresses hídricos (veranicos) em áreas infestadas 
pode acentuar os danos causados por nematoi-
des.

•	 Textura e fatores edáficos do solo: M. incogni-
ta tem preferência por solos mais arenosos e R. 
reniformis é mais frequente em solos argilosos.

•	 Fatores biológicos: relacionam-se principal-
mente à competição entre espécies, na qual a 
presença de uma pode interferir na população 
de outra, o que acontece entre M. incognita e R. 
reniformis, sobressaindo a segunda espécie. 

•	 Práticas agrícolas: rotação de culturas, uso de 
nematicidas, data de plantio, controle de plan-
tas daninhas, preparo de solo. 

3. Quantificação de nematoides no campo

3.1  Coleta de amostras
Para um eficiente sistema de manejo de nematoi-
de é fundamental saber qual ou quais espécies 
de fitonematoide são presentes e sua densidade, 
necessitando-se de auxílio de laboratório de ne-
matologia. O ideal seria proceder a essa análise na 
safra anterior, quando a cultura está em seu pleno 
desenvolvimento (volume de raízes), para tomar 
as medidas de manejo necessárias na safra pos-
terior. No Estado de Mato Grosso, há diferentes 
laboratórios de nematologia, que fornecem orien-
tações para coleta de amostras. É importante que 
o interessado entre em contato previamente com 
os responsáveis desses laboratórios, para toma-
rem ciência da recomendação dos procedimentos 
de coleta.  De qualquer forma, a seguir, será suge-
rido um esquema de coleta de solo e raízes para 
análises nematológicas.  
•	 Data de coleta: preferencialmente em pleno 

desenvolvimento da cultura, aproximadamen-
te de 60-120 dias após o plantio. Lembrar que a 
população de nematoide apresenta grande flu-
tuação durante o ano, muito relacionada com a 
quantidade e idade de plantas e raízes presen-
tes na área e a umidade do solo. O pico popu-
lacional é atingido normalmente nas fases mais 
finais do desenvolvimento da cultura. 

•	 Equipamentos necessários: enxada, enxadão 

Figura 5. Reboleira em lavoura de algodoeiro causada por 
Rotylenchulus reniformis (Foto:  Guilherme L. Asmus)

Figura 6. Sintomas reflexos de “carijó” provocados por R.re-
niformis, em Pedra Preta–MT, em área com alta infestação do 
nematoide (Foto:  Rafael Galbieri)

Figura 7. Massas de ovos de R.reniformis visualizadas em raízes 
de algodoeiro após lavagem e coradas com Trypan blue (Foto:  
Rafael Galbieri)
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Figura 8. Massas de 
ovos de R.reniformis 
visualizadas em raízes 
de algodoeiro após 
lavagem e coloração 
com Trypan Blue, 
comparando seu 
tamanho com agulha 
de costura. Imagem 
ampliada 40 X em lupa   
(Foto: Rafael Galbieri)

e/ou trado; sacolas plásticas com 1 
a 2 L de volume (normalmente são 
fornecidas nos laboratórios de ne-
matologia); balde de 15 a 20 L; te-
soura de poda; caixa térmica/isopor.  

•	 Forma de amostragem: coletar as 
amostras de solo com umidade na-
tural, evitando épocas em que es-
tejam extremamente secos ou úmi-
dos. Caminhamento em ziguezague 
no talhão amostrando na linha de 
plantio na região da rizosfera das 
plantas. Os nematoides vão perma-
necer preferencialmente onde hou-
ver maior quantidade de raiz, assim 
recomenda-se a coleta na profun-
didade de 0-25 cm. No caso de R. 
reniformis observam-se populações 
mais elevadas em  profundidade 
maior, de 20-40 cm, em determina-
dos períodos do ano, o que justifica 
fazer esse procedimento em áreas 
com suspeita desse nematoide. Co-
letar de 20-25 subamostras a cada, 
no máximo, 10 ha. A distribuição de 
nematoides no campo acontece de 
forma desuniforme com formação 
de agregados (reboleiras), o que 
tem que ser levado em considera-
ção na amostragem. Em função dis-
so, o caminhamento na área deve 

ser realizado em ziguezague, evitan-
do fazer a amostragem no centro das 
reboleiras, pois nesse local possivel-
mente as plantas/raízes já se encon-
tram muito danificadas, podendo a 
população de fitonematoides estar 
em baixa densidade. Nessas condi-
ções amostrar as plantas/raízes nas 
bordas de áreas com plantas sadias 
(figura 9).

•	 Material coletado: Formar uma 
amostra composta de no mínimo 500 
cm3 de solo e 20 g de raiz por área 
amostrada. Lembrar que as maiores 
quantidades de nematoides estão 
nas raízes laterais e radicelas e não na 
raiz pivotante. O material coletado, 
solo ou raiz, tem que ser devidamente 
homogeneizado no balde. 

•	 Acondicionamento e identifica-
ção da amostra: As amostras de-
vem ser acondicionadas em saco 
plástico, depositando o solo e pos-
teriormente as raízes no centro, 
pois isso auxiliará a preservação do 
sistema radicular para análise.  As 
amostras deverão ser acompanha-
das com uma ficha de identificação 
que deverá conter no mínimo os 
itens: propriedade, data de coleta, 
produtor interessado com seu con-
tato, identificação do talhão, cultu-
ra, profundidade de amostragem, 
identificar a fase da cultura (dias 
após o plantio), relatar e descrever 
presença de sintomas. Confira o 
exemplo de ficha de acompanha-
mento de coleta no final deste capí-
tulo. Na ocasião da coleta observar 
a ocorrência de sintomas de mur-
cha de Fusarium (figura 10). Reco-
menda-se indicar esse fato na ficha 
de coleta, pois essa informação da 
ocorrência de interação nematoide 
x fungo é de extrema relevância no 
manejo da área.

•	 Transporte da amostra: nema-
toides não sobrevivem em solos 
ou raízes secas e não toleram altas 
temperaturas. Assim o transporte 
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Galhas Vasos escurecidos 
(murcha de Fusarium)

Figura 9. Esquema de amostragem, homogeneização, acondicionamento, identificação, transporte de amostras de 
solo e raiz na cultura do algodoeiro para quantificação de fitonematoides  

Figura 10. Amostragem em áreas infestadas por M. incognita x Fusarium em Primavera do 
Leste-MT (Foto:  Rafael Galbieri )
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do campo até o laboratório tem 
que ser feito o mais breve possí-
vel, de preferência dentro de cai-
xas térmicas para evitar elevadas 
temperaturas. Quando as amostras 
não puderem ser transportadas ao 
laboratório de imediato, há neces-
sidade de armazená-las em locais 
frescos, podendo ser em geladei-
ra (6-8 °C), mas nunca em freezer. 
Evitar armazenar as amostras em 
locais com altas temperaturas. 

3.2  Análise nematológica

•	 Processamento de amostra: os 
laboratórios irão processar essas 
amostras de acordo com metodolo-
gias específicas que consistem em 
extrair/isolar os nematoides do solo 
e/ou de tecidos das plantas. Essa se-
paração é possível basicamente pela 
diferença de densidade do nema-
toide com os outros componentes 
da amostra associando a retenção 
deles em peneiras específicas. Para 
isso são utilizados de 100 a 500 cm3 
de solo e de 5 a 50 gramas de raízes. 

•	 Quantificação dos nematoides: 
após extrair/separar os nematoides, 
a identificação e quantificação são 
realizadas com auxílio de microscó-
pio em laboratório. 

•	 Laudo/resultado de análise: o laudo 
normalmente refere-se à quantifica-
ção de nematoides encontrados no 
solo (em 200 cm3 em média) e raiz (5 
g em média). É importante verificar o 
valor da unidade, pois dependendo 
do laboratório pode haver alterações 
(100 cm3 de solo ou 10 g de raízes, por 
exemplo). Os laudos contemplarão 
a quantificação dos nematoides de 
importância para a cultura do algo-
doeiro, como já relatado: Meloidogyne 
incognita, Pratylenchus brachyurus e 
Rotylenchulus reniformis.

•	 Interpretação dos resultados: o re-
sultado da quantificação da popula-
ção de nematoide em determinada 
área é muito variável em função da 

época e forma de amostragem. Assim, 
para comparação de resultados, os 
procedimentos de amostragem (épo-
ca, local, profundidade...) devem ser os 
mesmos. É importante lembrar que a 
presença de altas densidades popu-
lacionais de nematoides no resultado 
de análise não estará necessariamente 
correlacionada à ocorrência de perdas. 
Outros fatores, tais como fertilidade, 
umidade e densidade do solo (presen-
ça ou não de camada compactada), 
teor de matéria orgânica, tolerância de 
cultivares, entre outros, podem afetar 
na intensidade dos danos causados por 
determinada população de nematoi-
de.   No entanto, grosso modo, as den-
sidades populacionais (por 200 cm3 de 
solo), observadas antes do plantio, a 
partir das quais provavelmente have-
rá perdas de produção em algodoeiro 
são: para M. incógnita, em torno de 10-
50 (200 cm3 de solo), para R. reniformis, 
400-600, e para P. brachyurus é alta, su-
perior aos demais, porém sem valor de-
finido. Para relacionar populações com 
danos e perdas numa propriedade es-
pecífica, é interessante o técnico formar 
um banco de dados indicando o históri-
co dessas análises e a produtividade do 
talhão objeto do manejo.  

4.  Manejo de nematoide 
Dentro de um programa de manejo de 
nematoide o primeiro passo é encará-lo 
como prioridade, pois muitas vezes o lado 
comercial sobressai sobre a necessidade 
de aplicar determinadas medidas funda-
mentais para o controle. Também é neces-
sário ter consciência de não se basear em 
uma única e sim num conjunto de práti-
cas que, no decorrer do tempo, são capa-
zes de propiciar a produção satisfatória do 
algodoeiro em uma área/região infestada 
com fitonematoides. 

Durante a safra corrente, há poucas 
medidas a serem implementadas, ou 
seja, os procedimentos terão que ser es-
tudados e executados sempre com ante-
cedência. Por essa razão, é importante o 
acompanhamento do histórico da área 

manual de boas práticas

156



157

no que diz respeito a nematoides, produtividade, 
fertilidade para as tomadas de decisões estarem de-
vidamente embasadas na realidade local. Quando a 
cultura já está instalada, as medidas que podem ser 
tomadas são escassas e, na maioria dos casos, inefi-
cientes no controle dos nematoides, servindo como 
paliativos para evitar perdas. Exemplos são o mane-
jo de fertilidade complementar e a intensificação na 
irrigação, quando em área irrigada. Assim, evitam-se 
condições de estresse, pois plantas debilitadas e mal 
nutridas irão sentir mais intensamente o ataque de 
nematoides. De fato, em anos com condições ideais 
de chuva e com boa adubação, em que as perdas 
por nematoides são menores. 

A medida mais eficiente é evitar a introdução de 
nematóides-chaves para a cultura em áreas (região, 
fazenda, talhões) isentas. Nematoides têm capacida-
de própria de dispersão muito limitada, necessitan-
do, assim, de outros meios de disseminação. Teorica-
mente tudo que move o solo também tem condição 

de dispersar os nematoides, como água da chuva, 
vento, insetos e principalmente o homem, que pode 
carregar os nematoides no próprio corpo ou em im-
plementos agrícolas. Nesse caso o solo fica aderido, 
e é transportado para locais dentro do talhão ou 
para outras fazendas ou mesmo municípios.

Para minimizar ou evitar essa disseminação, é 
fundamental que pelo menos os tratos culturais 
mecanizados sejam orientados, de forma que as 
áreas/fazendas problemáticas sejam feitas por úl-
timo. Também é importante a limpeza (lavagem) 
dos implementos após os tratos, antecedendo ao 
transporte para áreas isentas. Inegavelmente o rit-
mo de trabalho imposto às equipes muitas vezes 
torna esse procedimento difícil, porém é funda-
mental ter ciência da importância de sua execu-
ção, incorporando-o à rotina no manejo de ne-
matoides. Ressalta-se ainda que o procedimento 
também favorecerá a não disseminação de outras 
doenças, plantas daninhas e insetos.    

Cultura Meloidogyne incognita Rotylenchulus reniformis Pratylenchus brachyurus
Soja

Feijão-comum

Milho

Sorgo

Arroz

Cana-de-açúcar

Milheto

Braquiárias

Panicum maximum

Amendoim

Capim Sudão

Girassol

Crotalaria spectabilis

Crotalaria juncea

Feijoeiro-guandu

Mucuna-preta

Nabo-forrageiro

Quadro 1. Reação de culturas selecionadas aos principais nematoides do algodoeiro

Cor vermelha indica que a cultura multiplica intensamente o nematoide (cultura boa hospedeira), portanto não deve ser utilizada 
em rotação ou sucessão com algodão em locais infestados. Assim, uma extensa lista de culturas deve ser evitada em locais 
infestados com o nematoide-das-galhas Meloidogyne incognita: feijão-comum, milho, sorgo, arroz, milheto, cana-de-açúcar, 
mandioca, girassol e nabo-forrageiro.
Cor azul indica que a cultura multiplica pouco o nematoide (má hospedeira): a mucuna-preta aumenta lentamente a densidade de 
M. incógnita.
Cor verde indica que a cultura não multiplica o nematoide (cultura não hospedeira); portanto, as braquiárias, Panicum maximum, 
amendoim e Crotalaria spectabilis reduzirão a densidade de M. incógnita.
Cor laranja é utilizada para as plantas que apresentam reação variável: a maioria das cultivares de soja e guandu é suscetível, mas 
há cultivares resistentes que não multiplicam M. incógnita (INOMOTO, 2011). 
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Em áreas infestadas os principais mé-
todos de controle de nematoides são: 
cultural, genético, químico e biológico. 
No primeiro caso, destaca-se a utilização 
de rotação de cultura com espécies não 
hospedeiras, que se caracteriza como 
uma das principais técnicas de manejo, 
pela sua eficácia. O princípio é implantar 
culturas não hospedeiras a determinado 
nematoide presente na área, restringin-
do sua alimentação e consequentemen-
te dificultando sua sobrevivência. Com a 
associação desse período de alimenta-
ção escassa com a ação de microrganis-
mos presentes no solo, a população do 
nematoide na área tenderá a diminuir. 
É importante observar que a técnica é 
completamente dependente do tempo 
que o local permanecerá sem a cultura 
hospedeira. Apesar da sua eficácia, a ro-
tação é pouco utilizada para o controle 
de fitonematoides na cultura do algo-
doeiro.  

Também vêm sendo utilizadas plan-
tas não hospedeiras em sucessão com 
a cultura principal (econômica) na mes-
ma safra agrícola, focando a redução da 
população dos nematoides.  Um exem-
plo é o uso de poáceas, como milheto, 
braquiária e sorgo, para controle do ne-
matoide-reniforme. Como já colocado, 
os benefícios estão relacionados com 
o tempo que vai se utilizar plantas não 
hospedeiras. O ideal seria rotação de cul-
tura, porém os benefícios da sucessão 
não são desprezíveis.

 De acordo com o quadro 1, que relata 
a reação de diferentes culturas aos ne-
matoides-chaves do algodoeiro, o nema-
toide de manejo mais fácil por meio de 
rotação ou sucessão é o Rotylenchulus re-
niformis, pois há várias culturas não hos-
pedeiras (predominância da cor verde); 
e o nematoide de controle mais difícil 
é o Pratylenchus brachyurus. As culturas 
mais indicadas para rotação ou sucessão 
são as braquiárias, Panicum maximum e 
amendoim, desde que a densidade de 
P. brachyurus não seja elevada. Caso o 
nematoide a ser controlado seja P. bra-

chyurus, a principal opção é Crotalaria 
spectabilis. Também para M. incognita a 
cultura da mamona é uma opção inte-
ressante que pode ser implementada, 
com a ressalva de sua suscetibilidade a 
R. reniformis.

A utilização da sucessão soja-algo-
dão (safrinha), sistema que já se con-
solidou em Mato Grosso, traz preocu-
pações, pois os três nematoides do 
algodoeiro também são problemas 
para a cultura da soja. No caso de R.re-
niformis, o dano em algodoeiro é maior 
que em soja. Quando se planta primei-
ramente a leguminosa, proporcionará 
o aumento populacional do nematoi-
de, com consequências provavelmente 
negativas para a cultura do algodoeiro 
subsequente. Há variações na reação de 
cultivares de soja ao R. reniformis que 
podem ser exploradas na escolha do 
material a ser cultivado no talhão. Ou-
tro ponto importante, e, subestimado, 
é o efeito da utilização do milho safri-
nha após a soja em áreas infestadas por 
M. incognita. O milho é tolerante a essa 
espécie de nematoide, porém propor-
ciona alta multiplicação deste, ou seja, 
o milho é suscetível a M. incognita, dei-
xando para cultura posterior elevada 
população. Esse fator tem que ser leva-
do em consideração no manejo da área. 

O mesmo princípio tem que ser usado 
para as plantas de cobertura, ou seja, a 
cultura tem que ser não ou, pelo menos, 
má hospedeira a determinado nematoi-
de alvo do manejo em uma área. Com isso 
não ocorrerá a multiplicação do nematoi-
de e haverá sua redução populacional.  

O controle genético é realizado pela 
utilização de genótipos de algodoei-
ro resistentes/tolerantes aos nema-
toides. Inicialmente faz-se necessário 
descrever o conceito que envolve essa 
questão. Resistência é a capacidade da 
planta de impedir ou dificultar a repro-
dução dos nematoides, que pode ser 
medida pelo Fator de Reprodução (FR). 
Por exemplo, quando o FR de um genó-
tipo for 3, significa que o material mul-
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tiplica 3 vezes a população do nematoide em um 
determinado período, com uma infestação inicial 
conhecida de nematoide. Quando esse valor for 
menor que 1 significa que o genótipo é resistente, 
pois reduz a população do nematoide. Já tolerância 
diz respeito à capacidade da planta em suportar o 
ataque do nematoide expressa em produtividade.

Considerada uma mesma população de nema-
toide, uma cultivar tolera (produz) mais que uma 
cultivar não tolerante (intolerante). Em compara-
ção a uma cultivar não tolerante, a cultivar toleran-
te tem um limite de tolerância maior, ou seja, co-
meça a sofrer perdas com populações maiores do 
nematoide. Essa informação é muito requisitada 
pelo produtor, pois está relacionada com a produ-
tividade. O comportamento de genótipos é espe-
cífico para cada nematoide. Pode acontecer de um 
genótipo ter boa reação a mais de uma espécie, 
mas isso não é regra, cada genótipo tem que ter a 
informação separadamente para cada nematoide-
chave. Atualmente não há comercialmente genó-
tipos de algodoeiro que sejam resistentes (FR<1) 
às principais espécies de fitonematoide da cultura, 
apenas alguns com níveis moderados. No entanto, 
há cultivares, tolerantes, disponíveis para o plantio, 
principalmente para M. incognita e R. reniformis.

A diferença em níveis de tolerância pode ser vi-
sualizada na figura 11 para M. incognita e na figura 
12 para R. reniformis. Nessa mesma ficha, no capí-
tulo de cultivares, há descrição fornecida pelos ob-
tentores das cultivares disponíveis para plantio em 
Mato Grosso com relação a nematoides. Todos os 
programas de melhoramento testam seus mate-
riais para os diferentes nematoides do algodoeiro. 
Também há publicações específicas a respeito do 
tema que podem ser consultadas em boletins pu-
blicados a cada dois anos pelo IMA nas condições 
do Estado de Mato Grosso.    

Outro método de manejo de nematoide é a uti-
lização de nematicidas. Atualmente, são utilizados 
no tratamento de sementes de algodoeiro. É im-
portante lembrar que essa técnica (tratamento de 
semente) promove a proteção das raízes por um 
pequeno período, aproximadamente 30 dias após 
o plantio. Como o ciclo do algodoeiro no Estado 
de Mato Grosso chega a 180 dias, há tempo para a 
população do nematoide nas plantas originadas de 
sementes tratadas, no final do ciclo, atingir valores 
próximos àqueles em plantas de sementes não tra-

Figura 11. Reação de cultivares de algodoeiro ao M. incog-
nita. À esquerda, material intolerante e, à direita, tolerante 
ao nematoide. Área com 2.550 espécimes de M. incognita 
em 200 cm3 de solo, amostrado em abril de 2012 (Foto:  
Rafael Galbieri)

Figura 12. Reação de cultivares de algodoeiro ao R. renifor-
mis. À esquerda, material tolerante e, à direita, intolerante 
ao nematoide. Área com 2.630 espécimes de R. reniformis 
em 200 cm3 de solo, amostrado em abril de 2012 (Foto:  
Rafael Galbieri)

tadas.  O foco, nesse caso, é o ganho em produ-
tividade, que tem que ser avaliado pela relação 
custo-benefício para utilização da técnica.

 O tratamento de sementes com nematicidas 
como abamectina e tiodicarbe vem sendo muito 
empregado no Estado, mas apresentando resul-
tados muito variáveis em relação a aumento de 
produtividade. Em condições controladas, am-
bos os produtos causam significativa redução da 
população dos nematoides, mas suas eficiências 
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em condições de campo, em termos de aumento de 
produtividade, dependem de outros fatores, princi-
palmente resistência da cultivar de algodão, popu-
lação inicial do nematoide e pluviosidade durante a 
fase inicial da cultura, ficando difícil prever a média 
de ganho com a utilização, se tais fatores não forem 
considerados. 

O controle biológico vem ganhando espaço no 

Brasil com resultados interessantes para o controle de 
nematoides. Os agentes de controle que estão sendo 
utilizados/testados são: a bactéria Pasteuria penetrans 
(contra M. incognita); e os fungos Paecilomy ceslila-
cinus, Pochonia chlamydosporia e Trichoderma sp. São 
microrganismos promissores, porém há necessidade 
de mais estudos em condições de campo para incor-
poração e recomendação do método.  

Nome 
comum

Espécie Sintomatologia População 
de dano*

Recomendação de manejo

N
em

at
oi

de
 d

as
 g

al
ha

s

M
el

oi
do

gy
ne

 in
co

gn
ita •	 Formação de galhas 

no sistema radicular;
•	 Presença de sintoma 

“carijó” nas folhas;
•	 Presença em “rebo-

leiras” no talhão;
•	 Diminuição do porte 

das plantas.

“Baixa”
>10-50 es-

pécimes por 
200 cm3

de solo

•	 Evitar a introdução do nematoide em áreas isentas;
•	 Utilização de genótipos moderadamente resisten-

tes/tolerantes;
•	 Utilização de rotação de cultura com espécies não 

hospedeiras, ex.: Brachiaria decumbens, B.ruziziensis, 
B. brizantha, amendoim, mamona, Crotalaria specta-
bilis.

•	 **Utilização de produtos nematicidas químicos/bio-
lógicos. 

N
em

at
oi

de
 re

ni
fo

rm
e

Ro
ty

le
nc

hu
lu

s r
en

ifo
rm

is

•	 Presença de sinto-
ma “carijó”; em alta 
infestação,

•	 presença em “rebo-
leiras” no talhão;

•	 Diminuição do porte 
das plantas;

•	 Presença de massas 
de ovos aderidas nas 
raízes.

“Média”
>400-600
Espécime 

por 200 cm3

de solo

•	 Evitar a introdução do nematoide em áreas isentas;
•	 Utilização de genótipos moderadamente resisten-

tes/tolerante;
•	 Utilização de rotação de cultura com espécies não 

hospedeiras, ex.: milho, sorgo, milheto, arroz, giras-
sol, C. spectabilis;

•	 **Utilização de produtos nematicidas químicos/bio-
lógicos.

N
em

at
oi

de
 d

as
 

le
sõ

es
 ra

di
cu

la
re

s

Pr
at

yl
en

ch
us

br
ac

hy
ur

us

•	 Diminuição do porte 
das plantas;

•	 Em alta infestação, 
presença de escure-
cimento no sistema 
radicular.

“Alta”
porém não 

definido

•	 Evitar a introdução do nematoide em áreas isentas;
•	 Utilização de rotação de cultura com espécies não 

hospedeiras, ex.: C. spectabilis;
•	 **Utilização de produtos nematicidas químicos/bio-

lógicos.

Quadro 2. Descrições dos principais fitonematoides do algodoeiro para o cerrado brasileiro

* População inicial de dano estipulada antes do plantio do algodoeiro.
** Produtos devidamente registrados em órgãos competentes para utilização em algodoeiro (Mapa).  
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Uso de reguladores de crescimento

Os fitorreguladores (reguladores de 
crescimento, fito-hormônios, retardado-
res de crescimento) discutidos a seguir 
restringem-se ao uso de cloreto de me-
piquat e cloreto de clormequat, ampla-
mente utilizados no manejo da altura e 
arquitetura das plantas na cultura do al-
godoeiro.  

O ciclo do algodoeiro é característica 
genética, porém fortemente influencia-
do pelo ambiente (água, luz e tempera-
tura). Cultivado como planta anual, em 
condições normais, tendo como refe-
rência o tempo necessário para que 90% 
dos frutos estejam abertos, as varieda-
des podem ser classificadas em três gru-
pos de maturação: precoces (120 - 130 
dias), médias (140-160 dias) e tardias (> 
170 dias).

Embora haja diferenças genéticas en-
tre os grupos de maturação e condições 
ambientais, o algodoeiro anual inicia 
o florescimento com cerca de 50 dias 
após a emergência, estendendo-se até 
120 dias ou mais, com o pico do flores-
cimento ao redor de 70-80 dias, sendo 
o pegamento das flores maior até 30-40 
dias após o início do florescimento, fa-
vorecido pelas condições da planta e do 
ambiente.

Independentemente do grupo de 
maturação, o algodoeiro é estrutural-
mente complexo devido ao hábito de 
crescimento indeterminado e aos pa-
drões de desenvolvimento dos ramos 
frutíferos e do florescimento. Isso torna 
relativamente difícil a sistematização do 
desenvolvimento desta espécie. Ainda, a 
transição entre os processos de estabe-
lecimento da planta e raízes, área foliar e 
dossel, florescimento e maturação, não 
é claramente distinguível. Desse modo, 
é considerável o efeito que o ambiente 
exerce não apenas sobre o desenvol-

vimento vegetativo dessa planta como 
também nos componentes da produção 
(peso de capulhos, peso de sementes e 
rendimento de fibras) e na qualidade da 
fibra.

Pelo fato de o algodoeiro apresentar 
complexo desenvolvimento, no tempo e 
no espaço, é fundamental que haja equi-
líbrio entre as principais condicionantes 
climáticas e de manejo para que seja ob-
tido um balanço adequado entre o cresci-
mento vegetativo e reprodutivo.

Devido ao hábito de crescimento in-
determinado do algodoeiro, a proporção 
entre o crescimento vegetativo e repro-
dutivo muda constantemente durante o 
ciclo.

O excesso de crescimento vegetativo 
retarda a maturação dos frutos e aumen-
ta os problemas com pragas, doenças e 
podridões de maçãs nos terços médio e 
inferior das plantas. Por outro lado, ex-
cesso de frutificação pode antecipar o 
ciclo da cultura, diminuindo a produção 
(menor peso dos capulhos) e a qualidade 
da fibra (principalmente fibras imaturas). 
Consequentemente, altas produtividades 
com qualidade dependem rigorosamen-
te da adoção de estratégias de manejo 
que proporcionem de forma equilibrada 
o crescimento e o desenvolvimento das 
plantas (mudanças de fases fenológicas) 
até o final do ciclo da cultura (‘cut out’). 

Neste sentido, solos com adequadas 
condições químicas, físicas e biológicas e 
condições climáticas favoráveis ao cresci-
mento e desenvolvimento das plantas e 
as características das variedades, deman-
dam ajustes nas estratégias de manejo, 
sobretudo no uso de reguladores de cres-
cimento.

Reguladores de crescimento
O crescimento e desenvolvimento das 
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plantas são governados por fatores endógenos 
(hormônios) e exógenos (luminosidade, temperatu-
ra, água, fertilidade do solo etc.), sendo o algodoeiro 
muito sensível principalmente à distribuição hídrica, 
térmica e luminosidade.  Dentre os hormônios, a gi-
berelina, sintetizada nas regiões meristemáticas das 
plantas, é responsável pela multiplicação e alonga-
mento celular.  

Os reguladores de crescimento, tais como o clo-
reto de mepiquat e cloreto de clormequat, são subs-
tâncias químicas sintéticas que se translocam de 
maneira ascendente e descendente na planta, ini-
bindo a biossíntese do ácido giberélico, restringindo 
consequentemente o alongamento celular. Ou seja, 
reduzem o comprimento dos internódios dos ramos 
vegetativos e reprodutivos, o tamanho das folhas e 
consequentemente o aparato foliar. 

Reguladores de crescimento devem ser utilizados 
para adequar a altura e principalmente a arquitetura 
das plantas ao espaçamento e à densidade de plan-
tas na área.

A redução na altura e a melhor arquitetura das 
plantas, com índice de área foliar adequado ao es-
paçamento entrelinhas adotado, proporcionam me-
lhor aproveitamento da luz incidente e transmitida 
no dossel da cultura. Consequentemente com be-
nefícios potenciais para o aumento da retenção de 
frutos nas primeiras posições (principalmente entre 
o 5o e o 10o ramo frutífero); incremento na precoci-
dade de abertura das maçãs (3 a 12 dias) e melhoria 
na eficiência da colheita e da qualidade das fibras e 
sementes. Deste modo, a conformação estrutural do 
algodoeiro (piramidal) deve ser priorizada quando 
da adoção de estratégias de manejo (adubações ni-
trogenadas, espaçamento, densidade de plantas na 
linha, etc.), como demonstrado na figura 1. Cuidados 
devem ser tomados, sobretudo no manejo do re-
gulador de crescimento para evitar o “achatamento 
da cultura” (figura 2), que pode reduzir consequen-
temente a penetração de luz no dossel, bem como 
de defensivos. Tal fato é comum quando as aplica-
ções iniciais de regulador de crescimento não são 
bem equacionadas (época de aplicação e/ou dose), 
seguidas de altas doses e/ou intervalos reduzidos 
no intuito de ajustar a altura das plantas ao plane-
jamento inicial. Nesses casos, não são raros os sin-
tomas de fitotoxicidade em virtude de altas doses 
de regulador de crescimento (figura 3). Portanto, é 
preferível que as plantas tenham a altura final um 
pouco mais elevada, porém estruturalmente mais 

adequadas e eficientes.
 Considerando que os reguladores de crescimen-

to controlam a proporção entre o crescimento ve-
getativo e reprodutivo e que essa proporção muda 

Figura 1. Plantas com estrutura piramidal 

Figura 2. Plantas “achatadas”

Figura 3. Fitotoxidez causada por regulador de crescimento
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constantemente durante o ciclo do algo-
doeiro, a tomada de decisão quanto às 
épocas e doses a serem aplicadas requer 
monitoramento frequente e intensivo do 
crescimento das plantas durante todo o 
ciclo da cultura. 

Quando o crescimento vegetativo 
deve levar à decisão de uso do regulador 
de crescimento e qual a dose?

Esta de fato é uma decisão extrema-
mente técnica, pois os retardadores de 
crescimento podem causar estresses ao 
algodoeiro. O intervalo e a frequência 
das aplicações e principalmente doses 
elevadas podem não apenas compri-
mir demais a altura das plantas como 
também, em virtude do desequilíbrio 
hormonal, induzir a queda de estruturas 
reprodutivas.

Em virtude de importantes fatores 
que interagem na cultura, torna-se pru-
dente estabelecer faixas de doses. No 
geral, a dose pode variar entre 50 e 100 
g.i.a/ha, de cloreto de mepiquat ou clo-
reto de clormequat, parcelada em apli-
cações sequenciais em intervalos de 10 
a 15 dias em lavouras com espaçamento 
variando de 0,76 a 0,90 m entrelinhas. 
Em semeadura adensada (< 0,76 m) as 
doses podem ser aumentadas em 20 a 
30% com intervalos menores entre as 
aplicações. 

Entretanto, em qualquer que seja o 
espaçamento adotado, é de fundamen-
tal importância a primeira aplicação para 
a manutenção do equilíbrio vegetativo 
e reprodutivo da lavoura durante o ci-
clo. Ou seja, se a primeira aplicação for 
efetuada no momento adequado, com 
dose compatível com o vigor das plan-
tas, o gerenciamento da arquitetura des-
tas, durante o ciclo, torna-se bastante efi-
caz com aplicações sequenciais e doses 
crescentes de regulador de crescimento. 
A demanda por doses sequenciais mais 
elevadas durante o ciclo da cultura pode 
ser necessária principalmente em anos 
mais favoráveis ao crescimento vegeta-
tivo, desequilíbrio nutricional, sobretu-
do adubações nitrogenadas, variedades 

muito vigorosas ou, ainda, devido ao 
momento e/ou dose inadequada na pri-
meira aplicação. 

A primeira aplicação de regulador de 
crescimento no momento e dose ade-
quada é decisiva no manejo da altura 
durante o ciclo da cultura.

Considerando, portanto, a dinâmica 
de crescimento do algodoeiro (morfo-
logia e processos fisiológicos envolvi-
dos em cada fase de desenvolvimento), 
a primeira aplicação de regulador de 
crescimento deve ocorrer em torno de 
30-35 dias após a emergência, coinci-
dindo com o aparecimento do primeiro 
botão floral. Nessa fase, a planta diminui 
o foco no sistema radicular e prioriza 
o crescimento vegetativo. Em sistema 
adensado, é recomendável antecipar 
essa primeira aplicação para o estádio 
V4. Evidentemente, em qualquer siste-
ma de semeadura, não é recomendada 
a aplicação de regulador de crescimento 
se as plantas estiverem sob estresses de 
qualquer natureza, principalmente hídri-
ca, fitotoxidez por herbicidas e sob restri-
ções físico-químicas e biológicas do solo.   

Pouco antes dessa fase, um primeiro 
indicativo do potencial de crescimento 
vegetativo das plantas refere-se ao nú-
mero de nós para o aparecimento do 
primeiro ramo frutífero (avaliação fácil e 
realizada apenas uma vez). Tipicamente 
(dependendo da variedade e do am-
biente) o primeiro ramo frutífero ocor-
re entre o 4o e o 7o nó. Quanto maior o 
número de nós abaixo do primeiro ramo 
frutífero, maior a probabilidade de que 
o crescimento vegetativo venha a ser 
vigoroso e maior o atraso na maturação 
da lavoura. Consequentemente, maior a 
demanda por regulador de crescimento. 

Depois da primeira aplicação, o ma-
nejo de regulador de crescimento pas-
sa a ser mais específico. Em geral, com 
aplicações sequenciais, priorizando o 
período a partir do primeiro botão flo-
ral até a primeira flor, quando o cres-
cimento vegetativo é mais acentuado.  
No entanto, essa estratégia não pode 
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ser inflexível. Ou seja, deve ser ajustada em função 
da variedade, época de semeadura, espaçamen-
to entrelinhas, densidade de plantas, fertilidade 
do solo e nível nutricional, principalmente adu-
bações nitrogenadas. Para maior segurança nas 
aplicações, estas devem ser fundamentadas em 
alguns parâmetros morfológicos que auxiliem na 
tomada de decisão quanto aos momentos e doses 
mais adequadas.  

Parâmetros morfológicos de 
crescimento das plantas
O manejo de reguladores de crescimento requer 
planejamento e monitoramento da lavoura. São, 
portanto, imprescindíveis as equipes de campo 
responsáveis por suprir as informações necessárias 
para a tomada de decisão.

Os parâmetros envolvem avaliações de aspectos 
morfológicos da planta, principalmente a altura e o 
número de internódios.

Em geral, os internódios devem ter entre 3 e 4 cm, 
dependendo evidentemente do número desejável 
de internódios totais na planta e da altura final pla-
nejada, principalmente em função do espaçamento 
adotado (convencional ou adensado). Comprimen-
tos acima ou abaixo são indesejáveis, requerendo 
respectivamente aplicações de regulador de cresci-
mento ou estímulos ao crescimento vegetativo. 

Proporção altura da planta 
(cm)/número de internódios (a:i)
A proporção A:I refere-se ao comprimento (cm) a 
partir do nó cotiledonar ao ápice da planta dividido 
pelo número de internódios na haste principal. Não 
é bem compreendida a proporção ideal nas diferen-
tes fases de desenvolvimento da planta (muito va-
riável entre cultivares e regiões), sendo importante 
considerar o histórico da área e as características da 
variedade no momento da decisão. Em geral, consi-
dera-se crescimento reduzido a proporção de 2,5 e 
excessivo acima de 5,0.

 
Taxa de crescimento das plantas
Esse parâmetro é definido pela mudança na altura 
das plantas entre duas datas de avaliação. É obtido 
dividindo-se a altura das plantas pelo número de in-
ternódios ocorridos no período. Importante para a 
tomada de decisão é a taxa de mudança na propor-
ção A:I. Portanto, avaliações periódicas são realmen-
te necessárias.

Taxa de crescimento diário das plantas
Obtida pela divisão da altura das plantas pelo núme-
ro de dias após a emergência. Considera-se adequa-
da a taxa de crescimento de 1,2 cm/dia em lavouras 
com espaçamento entrelinhas variando entre 0,76 e 
0,90 m. Intervenções com reguladores de crescimen-
to são necessárias caso as plantas estejam crescen-
do em taxas mais elevadas. Em lavouras adensadas, 
com altura final de plantas planejada para 70 a 80 
cm, a taxa de crescimento diário deverá ficar abaixo 
de 1 cm/dia. 

Comprimento médio dos 5 últimos internódios
Mesmo que o último internódio normalmente não 
esteja completamente expandido, este parâmetro 
fornece informações de crescimentos passados e 
atuais. Semelhante às avaliações anteriores, pode-se 
determinar a taxa de crescimento no período entre 
as avaliações, bem como a taxa de crescimento diá-
rio das plantas. 

Essas avaliações devem ser realizadas juntamente 
com o monitoramento fitossanitário. Em áreas com 
altura uniforme de plantas, para cada 10 plantas 
amostradas no monitoramento fitossanitário, uma 
deve ser avaliada quanto ao comprimento dos úl-
timos 5 internódios. A operação pode ser feita com 
régua ou trena. Em áreas com alturas variáveis, esse 
número deverá ser aumentado para que o resultado 
seja mais próximo da realidade do campo.

Número de internódios acima da
última flor branca em primeira posição
Parâmetro muito importante não só para detectar 
a necessidade de aplicações de regulador de cres-
cimento mas também a necessidade de estimular o 
crescimento vegetativo.

Em geral, as plantas em lavouras minimamente 
estressadas devem apresentar entre 7 e 8 internó-
dios acima da última flor branca em primeira posi-
ção como indicativo de equilíbrio entre o crescimen-
to vegetativo e reprodutivo. Sendo este, portanto, 
o padrão a ser atingido em lavouras produtivas de 
algodão. 

Caso o número de internódios esteja fora desta 
referência, ações de manejo devem ser realizadas. 
Ou seja, intervenções com reguladores de cresci-
mento são necessárias caso o número de internó-
dios esteja acima deste intervalo.  Contrariamente, 
caso esteja abaixo, estímulos ao crescimento vege-
tativo são necessários com aplicações de produtos 
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que restabeleçam o equilíbrio hormo-
nal e nutricional das plantas. Aplicações 
com nitrogênio poderão ser realizadas, 
via solo ou foliar, dependendo da fase de 
desenvolvimento da lavoura, evitando-
se assim o prolongamento ou a anteci-
pação do ‘cut out’.  

Lavoura de algodão tecnicamente 
adequada é aquela conduzida estrategi-
camente ao ‘cut out’.

Por ocasião do ponto de maturidade 
fisiológica da lavoura, ou ‘cut out’, uma 
ou duas aplicações sequenciais de regu-
lador de crescimento são indicadas com 
o objetivo de consolidar a retenção das 
últimas estruturas reprodutivas passíveis 
de serem colhidas e favorecer o desen-
volvimento daquelas em processo de 
maturação. Para tanto, é recomendado 
o uso de doses elevadas de regulador 
de crescimento, de modo que o cresci-
mento vegetativo cesse por completo 
e as novas estruturas reprodutivas, sem 
possibilidades de serem colhidas, sejam 
abortadas.

Atualmente, o manejo de regulado-
res de crescimento, quando pautado 
nos critérios e parâmetros abordados, 
se dá de maneira eficiente. No entanto, 
ainda existem situações em que há ne-
cessidade de informações mais precisas 
e análises mais minuciosas. Mais espe-
cificamente, é comum que ocorram al-
guns insucessos quando se maneja uma 
área em que o histórico é desconhecido 
ou a área é cultivada com o algodoeiro 

pela primeira vez, e ainda, quando há 
ocorrência de chuvas momentos após a 
aplicação.

Em áreas novas ou cultivadas com o al-
godoeiro pela primeira vez torna-se difícil 
prever a resposta das plantas ao regula-
dor de crescimento. Dentre outras causas, 
isto se deve, principalmente, às condições 
físico-químicas do perfil de solo. A falta 
de informações faz com que os ajustes no 
manejo de reguladores de crescimento 
se dê de maneira pouco específica, levan-
do, consequentemente, a possíveis erros. 
No entanto, uma vez que a área passe a 
ser cultivada com o algodoeiro mais fre-
quentemente, a partir do seu histórico, 
podem-se planejar as estratégias mais 
adequadas de manejo para o local.

A lavagem do produto na superfície 
das folhas é um dos principais respon-
sáveis pela diminuição da eficiência 
das aplicações de regulador de cresci-
mento. Isso se deve ao fato de que nas 
principais áreas produtoras de algodão 
a época de manejo mais intensiva de 
reguladores de crescimento coincide 
com a de maior ocorrência de chuvas. O 
efeito da lavagem é um grande compli-
cador no processo, pois se desconhece 
quanto realmente foi absorvido pelas 
plantas e, portanto, qual será a eficiên-
cia da aplicação. Nestes casos, reapli-
cações são necessárias, porém não há 
consenso sobre os procedimentos mais 
eficientes, sendo esta uma situação que 
requer estudos aprofundados.
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Destruição de soqueira

A destruição dos restos culturais do al-
godoeiro após a colheita é prática reco-
mendada como medida profilática, de 
forma a reduzir a população de pragas, 
especialmente do bicudo, da lagarta 
rosada e da broca-da-raiz, que perma-
necem alojadas nos restos culturais ou 
se desenvolvem nas plantas rebrota-
das. Estudos realizados constataram 
que esta prática possibilita a redução 
de mais de 70% da população de inse-
tos em quiescência, os quais sobrevive-
riam no período de entressafra e, con-
sequentemente, infestariam a cultura 
precocemente, na safra seguinte. Este 
procedimento também é válido para 
as doenças ramulose (Colletotrichum 
gossypii var. cephalosporioides), mancha 
angular (Xanthomonas axonopodis pv. 
malvacearum) e doença azul (Cotton 
leafroll dwarf vírus), que ocorrem na 
cultura do algodão e comprometem a 
produção e produtividade brasileiras.

Tal é a importância desta medida que 
o produtor precisa destruir os restos cul-
turais do algodão, não só em benefício 
próprio, mas também, em benefício das 
lavouras vizinhas, tornando essa prática 
obrigatória por lei. Nesse sentido existe, 
na maioria dos estados brasileiros pro-
dutores de algodão, leis que regulamen-
tam a obrigatoriedade desta prática. 
Caso o agricultor não destrua os restos 
culturais do algodoeiro após a colhei-
ta, ele poderá sofrer penalidades, como 
multa e isenção de incentivos fiscais por 
ocasião da comercialização da fibra, sen-
do o vazio sanitário no Estado de Mato 
Grosso do dia 15 de setembro até dia 30 
de novembro.

Destruição mecânica de soqueira
A destruição mecânica dos restos cultu-
rais é a forma tradicional de destruição 
de soqueiras sendo muito utilizada pelos 
produtores que cultivam grandes áreas de 
algodão. Nesta operação são utilizados di-
versos equipamentos ou combinação de 
equipamentos que apresentam diferentes 
tipos de órgãos ativos e formas de atuação 
no perfil do solo para a destruição ou corte 
das plantas. Além disso, os equipamentos 
apresentam variação quanto à profundi-
dade de trabalho, grau de mobilização do 
solo, velocidade de trabalho, demanda de 
potência e capacidade operacional.

Uma das práticas mais usadas pelo pro-
dutor para destruição das soqueiras é a 
que utiliza uma roçadeira ou o triton com 
o objetivo de cortar e estraçalhar a parte 
aérea das plantas e facilitar a incorporação 
dos restos culturais ao solo na operação 
seguinte, na qual se utiliza a grade aradora 
que, pela ação dos seus discos, incorpora 
ao solo toda a vegetação existente na su-
perfície (figura 1). 

Entretanto, dependendo do tipo de 
solo, para a completa destruição das so-

Figura 1. Efeito do 
trabalho da grade 
aradora (Foto:  Odilon 
Ferreira da Silva)



169

queiras, podem ser necessárias até três passadas da 
grade aradora e outra com a niveladora, constituin-
do-se em uma operação exigente em potência e de 
custo elevado. Além disso, poderá ocorrer a forma-
ção de uma camada compactada logo abaixo da 
região de ação dos discos; além de deixar a superfí-
cie desprovida de vegetação e susceptível à erosão.

Alguns fabricantes nacionais desenvolveram 
equipamentos com a finalidade específica de fazer 
a destruição dos restos culturais do algodão. Abai-
xo são descritos os principais em operação.
•	 Arado Capinador (figura 2): é semelhante a 

uma grade de discos tracionada pela tomada de 
potência do trator, sendo constituído de uma 
única secção contendo discos de 22’’ de diâme-
tro. Trabalha em área previamente roçada e a 
secção de discos apresenta um grande ângulo 
de ataque para favorecer a ação destrutiva dos 
discos sobre as plantas de algodão. A profundi-
dade de operação é de 7 a 8 cm, e largura de 3 
m, deixando o solo preparado para novos plan-
tios. A capacidade operacional é de 2,6 hectares 
por hora, o que reduz o custo da destruição dos 
restos culturais do algodão.

•	 Arrancador de discos (figura 3): o equipamen-
to é acoplado no hidráulico do trator e seus ór-
gãos ativos são discos lisos côncavos que atuam 
aos pares, desalinhados sobre a fileira do algo-
dão, na profundidade de 8 a 15 cm. Apresenta 
alta eficiência de arranquio das plantas previa-
mente roçadas e seu efeito sobre a superfície 
do solo consiste na formação de pequenos sul-
cos ou camaleões. A regulagem da profundida-
de é feita pelo hidráulico do trator.

•	 Cortador de plantas (figura 4): o equipamento 
possui dois discos para cada fileira de algodão, 
os quais atuam aos pares e dispõem de rotação 
própria por meio de motores hidráulicos. Os 
discos apresentam certa angulação em relação 
ao plano horizontal para favorecer a sua pene-
tração no solo e manter sempre a mesma pro-
fundidade de trabalho, que pode variar de 3 a 5 
cm. As plantas são cortadas na região do colo, 
de forma a evitar a rebrota. Apresenta um siste-
ma pantográfico para cada corpo cortador, um 
reservatório de óleo que abastece uma bomba 
hidráulica, a qual é acionada pela TDP (Toma-
da de Potência) do trator e é responsável pelo 
acionamento dos motores hidráulicos de cada 
disco cortador. O equipamento, além de apre-
sentar excelente eficiência na destruição da so-

Figura 2. Arado capinador Piccin em operação (Foto:  Piccin 
Máquinas Agrícolas)

Figura 3. Arrancador de discos pantográfico de arrasto da 
Watanabe em operação (Foto:  Indústria e Comércio de Máqui-
nas Watanabe)

queira, mobiliza pouco o terreno adequando-
se, portanto, aos métodos conservacionistas de 
manejo do solo.

Destruição química de soqueira
A outra forma de destruição de soqueira é a quí-
mica, a qual tem sido amplamente utilizada pelos 
produtores de Mato Grosso, sendo atualmente 70% 
da soqueira do Estado  destruída desta forma, que 
permite a continuidade do plantio direto e diminui 
custo desta prática. É importante realçar que atual-
mente há inviabilidade de destruir mecanicamente 
toda a extensão de área plantada de algodão, de-
vido à disponibilidade de maquinário e tempo nas 
propriedades.

O método consiste na utilização de roçadeira/
triton para cortar/estraçalhar a parte aérea das 
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plantas e facilitar a absorção do herbici-
da (figura 5). Quanto menor o toco, me-
lhor para a destruição química, porém, 
devido aos danos que esses pequenos 
tocos causam aos pneus dos tratores a 
altura ideal seria entre 20-30 cm. 

A aplicação deve ser realizada ime-
diatamente após a roçada (o mais próxi-
mo possível, sendo ideal no máximo em 
20-30 minutos), através da aplicação de 
herbicidas, sendo importante manter o 
monitoramento da área, a fim de iden-
tificar eventuais escapes de rebrotes (fi-
gura 6); caso isso aconteça uma reapli-
cação é necessária. 

Alguns produtores aguardam o re-
brote da área, geralmente após a ocor-
rência de chuvas, para realizar a des-
truição química de soqueira, que acaba 
sendo a dessecação para o plantio da 
cultura seguinte (soja/milho) ou cultura 
de cobertura. Essa aplicação acaba con-
trolando também a tiguera.

De modo geral tem-se obtido sucesso 
na destruição química com a aplicação 
no toco (imediatamente após a roçada) e 
uma reaplicação posterior para eliminar 
escapes, quando necessário (figuras 7 e 8).

Os princípios ativos mais utilizados 
vêm sendo o 2,4-D e o glifosato, sendo 
estes utilizados isolados ou em mistura, 
em aplicação única ou sequencial. Os dois 
produtos possuem ação sistêmica dentro 
das plantas, ou seja, depois de absorvidos 
são facilmente transportados pelos vasos 
condutores de seiva, podendo alcançar 
zonas de crescimento terminal de raízes 
e parte aérea, onde são mais efetivos. O 
glifosato não apresenta ação quando em 
contato com o solo, enquanto o 2,4-D 
também pode ser absorvido pelo sistema 
radicular por até 20 dias após sua aplica-
ção. Atualmente outros produtos também 
vêm sendo utilizados na destruição quími-
ca de soqueira, isolados ou em associação, 
são eles: imazetapir, carfentrazona-etílica 
e flumicloraque-pentílico.

É importante destacar que com o ad-
vento das variedades transgênicas, tole-
rantes a herbicidas não seletivos, o uso 

Figura 4. Cortador 
triturador de plantas 
coplado à barra de 
tração do trator  (Foto: 
Indústria e Comércio de 
Máquinas Watanabe)

Figura 5. Área após 
a passagem do triton/
roçadeira (Foto: Edson 
Andrade Junior)
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de herbicidas na destruição química fica restrito, pois 
em variedades Roundup Ready – RR não se utilizará 
glifosato na destruição de soqueira, nas variedades 
Liberty Link – LL não se utilizará glufosinato de amô-
nio na destruição de soqueira, e futuramente, com a 
existência de variedades tolerantes a 2,4-D, ele, que é o 
principal produto atualmente utilizado na destruição 
química, não poderá ser usado nessas variedades.

Controle das plantas tiguera
Outro ponto importante é o controle de plantas tigue-
ras de algodão nas culturas subsequentes, seja na soja 
RR, soja convencional, braquiárias ou milheto.

Na soja RR, o controle de tiguera de algodão con-
vencional pode ser realizado através do uso de glifosa-
to ou herbicidas sistêmicos ou de contato seletivos à 
cultura da soja, como, por exemplo, fomesafen, imaze-
tapir, flumicloraque-pentílico, bentazona e lactofem.

Para soja convencional, o controle da tiguera de 
algodão convencional pode ser realizado através do 
uso de herbicidas sistêmicos ou de contato seletivos à 
cultura da soja, como, por exemplo, fomesafen, imaze-
tapir e flumicloraque-pentílico, bentazona, lactofem.

No milho RR, o controle de tiguera de algodão con-
vencional, do uso de glifosato ou herbicidas utilizados 
na cultura do milho: atrazina (pré-emergente) e atra-
zina, mesotriona, tembotriona e nicosulfurom (pós-e-
mergente).

Para milho convencional, o controle da tiguera de 
algodão convencional pode ser realizado através do 
uso de herbicidas utilizados na cultura do milho: atra-
zina (pré-emergente) e atrazina, mesotriona, tembo-
triona e  nicosulfurom (pós-emergente).

Para controle de tiguera de algodão convencional 
em culturas de cobertura, no caso do milheto/bra-
quiárias, pode ser realizado através da aplicação de 
2,4-D durante o seu desenvolvimento.

Para controle de tiguera de algodão convencional, 
na safra seguinte de algodão convencional, pode ser 
utilizado dessecante (paraquat, diuron, carfentrazona, 
flumioxazin, glufosinato de amônio) em pré-emer-
gente. No caso de a safra seguinte ser com variedades 
transgênicas, pode se controlar a tiguera com a aplica-
ção de glifosato (algodão RR) e aplicação de glufosina-
to de amônio (algodão LL) em pós-emergência.

Como anteriormente citado, se a tiguera for prove-
niente de variedades transgênicas, em todos os casos 
se perde o uso de glifosato (tiguera de variedades de 
algodão RR) e se perde o uso de glufosinato de amô-
nio (tiguera de variedades de algodão LL).

Figura 6. Escape/rebrote, aos 30 dias após a aplicação de herbi-
cidas para destruição de soqueira (Foto:  Edson Andrade Junior)

Figura 7. Foto de parcela de ensaio com destruição química de 
soqueira eficiente,100% das plantas controladas, em contraste 
com a parcela ao fundo (Foto:  Edson Andrade Junior)

Figura 8. Linha de algodão com aplicação de herbicida para 
destruição de soqueira ao lado de linha testemunha - sem 
aplicação (Foto:  Edson Andrade Junior)
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fibra de qualidade
produção de uma

Cuidar da qualidade da fibra, da sua formação na planta até a comercialização
No momento em que a Ampa pretende implantar o projeto “Qualidade da Fibra 

de Mato Grosso”, as recomendações contidas neste capítulo tornam-se ainda 
mais importantes.A qualidade da fibra foi já predefinida no momento da 

escolha da variedade, e elaborada ao longo do ciclo da planta. Assim, 
no momento da colheita, todas as operações de colheita e pós-

colheita visam preservar a qualidade obtida no campo. Essas 
operações, para serem realizadas adequadamente, além de 

conhecimentos e treinamentos, vão requerer o acesso à 
capital importante, tanto para os equipamentos de 

colheita como de beneficiamento. Finalmente, 
definir a qualidade da fibra tem sentido 

unicamente em relação ao utilizador desta, 
razão pela qual foram fornecidos aqui alguns 

elementos sobre a repercussão de algumas 
características da fibra para a indústria.
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Manejo de desfolha

O potencial de uma lavoura de algo-
dão, em quantidade, assim como em 
qualidade de fibra basicamente é de-
terminado pelo cultivar, ou seja, pelo 
potencial genético. Na discussão do 
potencial genético, se deve ter pre-
sente que quase sempre é impossível 
reunir na mesma variedade, elevado 
potencial produtivo e qualidade de 
fibra, associado a maior resistência ou 
tolerância a doenças, ou seja, toda vez, 
que pelo melhoramento convencional 
se obtém variedades más produtivas 
nem sempre o beneficio vem agregado 
com maior qualidade de fibra, e quase 
sempre se deteriora a resistência ou a 
tolerância. Especula-se que até o mo-
mento, nem mesmo pela transgenia, 
será tão fácil agregar na mesma varie-
dade atributos de produtividade com 
qualidade de fibra, associado a eleva-
da resistência ou tolerância a doenças.

Por traz do potencial genético, defi-
nindo maior ou menor produtividade, 
ou qualidade de fibra e maior ou me-
nor resistência ou tolerância a doenças, 
existe um perfil interno de mensagei-
ros químicos (hormônios e regulado-
res), produzidos pela planta. Alguns 
destes dão sinal verde para crescimen-
to, desenvolvimento, manutenção da 
jovialidade e produtividade (Auxina, 
Citocinina e Giberelina), enquanto ou-
tros determinam sinal vermelho (Áci-
do Abscísico e Etileno) e alguns estão 
envolvidos com os mecanismos de de-
fesa (Brassinosteroides, Jasmonatos, 
Poliaminas e Salicilatos). Todavia, vale 
ressaltar que os hormônios da planta 
não atuam isoladamente, más sim de 
forma cooperativa e interativa, num 
balanço especifico que varia de espé-
cie para espécie, varia entre híbridos 
ou cultivares, e também é influencia-
do por fatores bióticos (pragas e doen-

ças) e abióticos (água, luz, temperatura 
e nutrição).  

Modulação hormonal como
ferramenta de manejo
Nesse contexto, a modulação hormo-
nal da lavoura vem sendo considerada 
como a estratégia fitotécnica de manejo 
mais recente visando alta produtividade 
e qualidade de fibra. No entanto, é im-
portante frisar que na essência, a modu-
lação hormonal não necessariamente 
significa aplicar hormônios à lavoura; 
vários são os trabalhos de pesquisa com 
aplicação de hormônios que ao serem 
confrontados, mostram inconsistência 
de resposta, pois na verdade é preciso 
compreender que a resposta das plantas 
á aplicação de hormônios têm um com-
ponente genético dependente muito 
forte, e também pode ser influenciada 
pelo momento e doses das aplicações. 

Em principio, a modulação hormonal 
consiste em administrar os hormônios 
naturalmente produzidos pela plan-
ta, adotando estratégias de manejo no 
sentido de se obter e manter lavouras 
que permaneçam fisiologicamente 
ativas por mais tempo, ou seja, onde 
as plantas apresentem ao longo do ci-
clo, maior habilidade para transformar 
água, luz e nutrientes em maior quan-
tidade e qualidade de fibra. O principio 
básico para se conseguir tal façanha, 
reside em administrar a energia produ-
zida pela planta, de forma a canalizar 
mais energia para crescimento e pro-
dutividade e reduzir o gasto energético 
com manutenção.

De toda a energia produzida entre 
os processos da fotossíntese e princi-
palmente da respiração, o maior inves-
timento da planta, por uma questão de 
sobrevivência, é com manutenção. Na-
turalmente, em qualquer ser vivo, e com 
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a planta não é diferente, o gasto energético com 
manutenção é grande e, o mesmo é ainda maior 
quando a lavoura é exposta ao stress. O stress, in-
dependente do tipo, seja por ataque de pragas ou 
doenças, hídrico, térmico, luminoso, nutricional, 
ou mesmo por dano fito-tóxico, além de roubar 
mais energia da planta, reduz o tempo de vida útil 
das folhas, ou seja, provoca a senescência (enve-
lhecimento) precoce da lavoura e, dessa forma su-
prime substancialmente o potencial genético de 
produtividade e qualidade de fibra. 

Potencial genético e ambiente
Portanto, para que o potencial genético se ex-
presse, a lavoura deve receber distribuição hídri-
ca, térmica e luminosa favorável ao longo do ciclo 
fenológico. Ou seja, em sentido mais amplo, o po-
tencial produtivo e de qualidade de fibra não de-
pende apenas do potencial genético da variedade 
cultivada, más sim, do sistema de produção, basi-
camente definido pela interação entre o potencial 
genético com o ambiente do cultivo e com o ma-
nejo adotado, como exemplificado na figura 1. 

 A distribuição hídrica, térmica e luminosa, ba-
sicamente é determinada pela altitude, latitude 
e longitude da região onde a lavoura é cultivada, 
e pode ser melhor administrada pela data da se-
meadura (safra ou safrinha). Além destes dois sis-
temas, o espaçamento, a população e distribuição 
espacial de plantas, se condição irrigada ou de 
sequeiro, se cultivo convencional ou semeadura 
direta, se mono cultivo, sucessão ou rotação, e se 
adota cultivo tradicional, ou adensado, também 
são componentes importantes do vértice ambien-
te que podem influenciar na expressão do poten-
cial genético.

No vértice manejo, com prioridade absoluta 
deve ser dado destaque à construção de um perfil 
físico, químico e biológico que seja um reservató-
rio nutricional adequado, e também um reserva-
tório de água em profundidade, ou seja, que per-
mita maior formação de raízes e que não contrarie 
o sentido geotrópico positivo do crescimento ra-
dicular do algodão em buscar, desde cedo, água 
nas camadas profundas. 

O manejo de ervas na dessecação, pré e pós-e-
mergência, a qualidade fisiológica e sanitária da 
semente, a plantabilidade (velocidade e distribui-
ção de sementes), o manejo adubacional se a lan-
ço ou no sulco e, a adubação foliar, também são 
pilares importantes do vértice manejo. 

O papel das folhas
Entretanto, existem mais dois pilares básicos, de-
cisivos, são eles: a preservação da área foliar, man-
tendo-a fisiologicamente ativa por mais tempo e a 
desfolha em momento oportuno.  

Na fase fenologica que compreende a emer-
gência até emissão dos primeiros botões florais, 
quando a planta dá preferência para investir mais 
energia em crescimento radicular do que em par-
te aérea, uma desfolha precoce repercute direta-
mente em desbalanceamento funcional e hormo-
nal da planta. Isso porque para crescer sempre, o 
sistema radicular dependerá da energia produzida 
pelas folhas. Com menor área foliar, haverá menor 
biomassa de raízes e, assim, grande restrição para 
absorção de água e de nutrientes, e por serem as 

Potencial Genético

ManejoAmbiente

Figura 1. Potencial produtivo resulta da interação entre 
genética, ambiente e manejo



raízes a fabrica exclusiva da citocinina, 
hormônio que patrocina a divisão celu-
lar, que garante a manutenção da cloro-
fila (citocinina) e que evita a síntese do 
etileno (hormônio da senescência entre 
outros), haverá menor crescimento de 
parte aérea e envelhecimento precoce.

As folhas no algodoeiro representam 
a matriz energética da planta, onde é 
produzida toda a energia que garante a 
manutenção da planta, o crescimento ve-
getativo (raiz e parte aérea) e também a 
formação, crescimento e maturação dos 
frutos. Os frutos, apesar de serem verdes 
(possuírem clorofilas) e ter estômatos 
(porta para a entrada de CO2, matéria pri-
ma para a formação do caroço e fabrica-
ção da celulose da fibra), são incapazes de 
se auto- sustentar, ou seja, não produzem 
o alimento que precisam para crescer, 
maturar e transformar-se em capulhos. 

Diversos trabalhos de pesquisa têm 
mostrado que até 45 DAE, o algodoei-
ro não suporta grandes perdas de área 
foliar, tendo sido registradas perdas de 
produtividade que variam de 21 a 35%. 
Outros trabalhos têm mostrado que, 
caso ocorra 50% de desfolha até a for-
mação das maças, poderá ocorrer redu-
ção em 14% da produção e, se a partir 
dos 85 dias após a emergência, ocorrer 
destruição de botões florais e maçãs, 
igual ou superior a 33%, diminuirá sen-
sivelmente a capacidade de recupera-
ção produtiva da lavoura. Portanto, o 
significado fisiológico das folhas para 
o algodoeiro não está relacionado ape-
nas com o montante da fibra produzida, 
más também com a qualidade da fibra 
produzida.  A partir dos botões florais 
e durante toda a fase de florescimento 
e frutificação, precisa ser estabelecido 
como prioridade absoluta, garantir o 
gerenciamento energético adequado 
mediante o manejo com reguladores 
de crescimento, evitar a destruição de 
estruturas reprodutivas, ou o aborto 
por stress nutricional e também evitar 
a desfolha e o desgaste fisiológico por 
doenças.

A desfolha da planta
Cabe então a pergunta: qual é o momen-
to mais oportuno para se fazer a desfolha?

Nas fazendas, diversas são as reco-
mendações empíricas que têm surgido, 
60-70%, ou 70-80% de abertura de capu-
lhos. A resposta correta a tal indagação 
depende do conhecimento da relação 
fisiológica entre o fruto e as folhas e, 
também, do conhecimento do período 
de crescimento e período da maturação 
do fruto, ou seja, quando todas as carac-
terísticas da fibra estejam definidas e a 
folha não tem mais nenhuma obrigação 
com o fruto.  A relação fisiológica entre 
fruto e folhas é de total dependência, o 
que implica que uma desfolha precoce, 
por exemplo, com 60-70% de capulhos 
abertos, fatalmente irá comprometer a 
qualidade da fibra dos frutos que ainda 
são imaturos.

A partir da fecundação da flor se dá 
inicio à embriogênese, ou seja, a forma-
ção da semente (caroço) e, também, ini-
cia-se o crescimento da fibra em compri-
mento; na média, a fibra define 90% do 
seu comprimento máximo num periodo 
que varia de 25 a 28 dias. Posteriormen-
te, por mais um período que varia de 25 
a 28 ocorre a maturação, quando se de-
finem todas as características intrínsecas 
da fibra. Os períodos do crescimento e 
da maturação da fibra são sensivelmente 
influenciados pela temperatura. Em lo-
cais de maior altitude, onde as tempera-
turas são mais amenas, tem se registrado 
maiores períodos, do que em locais de 
menor altitude, onde a alternância tér-
mica entre o dia e a noite é menor. 

Diante do exposto fica evidente que 
a desfolha deverá ser feita, quando o 
último fruto (maça) que compense ser 
colhido, em termos de tamanho, este-
ja ficologicamente maduro. Conside-
ram-se frutos fisiologicamente maduros 
aqueles que apresentam elevada rigidez 
e consistência, oferecendo elevada re-
sistência ao corte transversal com cani-
vete e, quando finalmente são cortados 
transversalmente, as metades exibem 
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sementes (caroços), cujo tegumento (casca) apre-
senta coloração escura e em estádio mais avança-
do de maturação apresenta coloração preta, como 
ilustrado na figura 2.  

Existe outro indicador fisiológico seguro para 
efetuar a desfolha, quando a última maça que com-
pense ser colhida, esteja localizada quatro (04) nós 
acima do último capulho aberto. Esta recomenda-
ção de desfolha, está fundamentada em estudos 
que demonstram que as maças localizadas até o 
quarto nó acima do último capulho são maçãs fi-
siologicamente madura (figura 3). 

 Entretanto, vale ressaltar que essa informação 
deverá ser considerada absolutamente verdadeira, 
só e somente só, se existir bom nível de enfolha-
mento, e a área foliar estiver fisiologicamente ativa, 
ou seja, se não existir desfolha por lagarta ou ramu-
lária, ou mesmo desgaste prematuro da área foliar 
por qualquer outro tipo de stress.

Desfolha química
Outro aspecto notável a ser diferenciado na des-
folha é o dos produtos que são usados para este 
fim. Existem desfolhantes com ação hormonal, que 
estimulam a queda de folhas ainda verdes, e que 
em alguns casos, dependendo do nível de enfolha-
mento garantem desfolha de até 90% em apenas 7 
dias. Também existem os denominados herbicidas 
dessecantes e, os erroneamente chamados matura-
dores, quando na verdade deveriam ser chamados 
promotores de abertura de capulhos, tendo em 
vista que a recomendação correta do seu uso deve 
levar em consideração que as maçãs devem estar 
fisiologicamente maduras, uma vez que estimular 
a abertura precoce, de maçãs fisiologicamente não 
maduras repercute negativamente em perdas de 
produção e em qualidade de fibra, especialmente 
no tocante ao “Micronaire”. 

O uso de herbicidas dessecantes deve ser evita-
do, especialmente no cultivo adensado, visto que 
os mesmos causam a morte das folhas por conta-
to, as quais secam más em sua maioria não se des-
prendem da planta, ou quando se desprendem 
devido ao menor peso não caem, e se caem, existe 
a possibilidade de ficarem aderida à fibra dos capu-
lhos abertos, o que repercute em fibra mais suja, 
com presença de pedaços de folhas (“pimentinha”), 
oriundos da folha que não se desprende, permane-
ce seca, e ao ser esmagada pela colheitadeira con-
tamina a fibra. 

Embora os promotores de abertura de capulhos, 
erroneamente denominados de maturadores, não 
sejam tão eficientes na desfolha, dependendo do 
nível de enfolhamento, podem ser utilizados sozi-
nhos ou misturados com desfolhantes, ou desse-
cantes. Vale lembrar que o promotor de abertura 
de capulhos, para exercer seu efeito precisa entrar 
em contato com o alvo (fruto) e, assim, constan-

Figura 2. Frutos em diferentes estádios de 
maturação (Foto:  Gustavo Pazzetti)

Figura 3. Determinação da posição da última 
maçã madura

Último 
capulho 
aberto

Última 
maçã 

madura

Maçã
imatura
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do-se maturação fisiológica das últimas 
maçãs que compensam ser encolhidas 
e havendo bom nível de enfolhamen-
to na lavoura, primeiro se recomenda 
proceder á desfolha e 10 a 14 dias após, 
se necessário se aplica o promotor de 
abertura de capulhos. 

Por outro lado, é importante ter em 
mente que o desenvolvimento da plan-
ta e o efeito dos produtos com ação 
hormonal (desfolhantes e promotores 
de abertura de capulhos), são muito de-
pendentes de temperatura e, também 
do estado hídrico da planta. Assim, o 
estado hídrico da planta no momento 
da aplicação e os regimes térmicos que 
ocorrem após a aplicação destes produ-
tos poderá comprometer sua eficácia. 
Existindo previsão meteorológica de 
temperaturas máximas acima de  32ºC, 
pode ser aplicada um dose menor do 
produto. Caso as temperaturas máxi-
mas esperadas estejam entre 23 e 32ºC 
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poderá se optar pela dose normal e se as 
temperaturas máximas esperadas forem 
menores que 22ºC, em principio não se 
recomenda a aplicação, ou se usam do-
ses mais elevadas.

Após a aplicação dos desfolhantes e/
ou promotores de abertura de capulhos, 
a lavoura deve ser colhida assim que pos-
sível, pois a demora além de resultar em 
perda de peso por desidratação exces-
siva, pode tornar a fibra quebradiça, au-
mentando a porcentagem de fibras cur-
tas e assim, perda da qualidade da fibra.

Os produtos e respectivas doses dis-
poníveis para desfolha, dessecação e 
promover abertura de capulhos  são 
apresentados na tabela 1, ressaltando-se 
que as doses variam conforme monito-
ramento de percentagem de aberturas, 
numero de nós do ultimo capulho aber-
to, variedade, época de plantio, capaci-
dade de colheita entre outros fatores de 
manejo como clima citado acima.

Tabela 1. Produtos utilizados como promotor de abertura  ou desfolhador na cultura do algodoeiro  

Finish – promotor abertura etefon/ ciclanilida 1,5-2,5 lt/ha

Drop ultra- desfolhador tidiazuron/ diuron 0,3-0,5 l/ha

Aurora-desfolhador carfentrazona 0,05-0,08 l/ha

Kabuki- desfolhador pirafluflem-etilico 0,08-0,12 l/ha

Observação: Com Aurora e Kabuki, acrecentar 0,5% de óleo mineral  
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Uso adequado das colheitadeiras

Em Mato Grosso, a totalidade das lavou-
ras de algodão é colhida mecanicamen-
te. Na safra de 2011/12, com cerca de 
723.000 ha plantados, 82.000 ha foram 
conduzidos em sistema com linhas es-
treitas, inferiores a 0,50 m. Com exceção 
dessas lavouras “adensadas”, geralmente 
colhidas com máquinas de tipo “stripper”, 
de plataformas de pente, todo o resto do 
algodão de Mato Grosso é colhido com 
máquinas de tipo “picker”.

O modo de operar as diversas máqui-
nas, manutenção e regulagem delas, são 
de fundamental importância na preser-
vação da qualidade da fibra.

1. As máquinas de tipo “picker” usa-
das em Mato Grosso
Mais de 90% do parque de colheitadei-
ras de tipo “picker” são da marca John 
Deere, o restante da marca Case IH ou 
da marca nacional Montana. Todas as 
marcas possuem praticamente a mes-
ma teoria de funcionamento, o grande 

diferencial está em suas unidades reco-
lhedoras, a Case com suas unidades com 
tambores direito e esquerdo, e a John 
Deere com suas unidades em linha, so-
mente com tambores direito em linha 
(figura 1).

O algodão da linha vem de encon-
tro com a unidade. Caso haja algodão 
no baixeiro da planta, ele já recebe um 
auxílio dos guias de plantas para levan-
tá-lo. Quando o algodão entra em con-
tato com os fusos recolhedores, as pla-
cas laterais passam a pressionar a planta 
sobre as barras de grade (costelas) que 
geram uma divisão de fluxo de algodão. 
Os tambores são equipados de barras 
com fusos articulados e com movimen-
tos de rotação, a fim de extrair o algodão 
dos capulhos com o mínimo possível de 
impurezas.

Dependendo do modelo da máqui-
na, as barras podem conter entre 18 e 
20 fusos. Depois de enrolar o algodão, 
e através de um sistema de pista (trilho 

Figura 1. Unida-
des de colheita 
com fusos de uma 
colheitadeira John 
Deere (esquerda) e 
Case IH (direita)
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ou came), as barras deslocam os fusos até o eixo 
desfibrador. O desfibrador com alta rotação faz o 
giro anti-horário de basicamente 180 graus  em 
cima do fuso, retirando a maioria do algodão, mas 
ainda sobram minúsculos restos de fibrilha, que 
são retirados pelas escovas (sistema umidificador. 
No sistema em linha, os tambores giram no senti-
do anti-horário, e o fuso no sentido horário. Após 
esse processo, o algodão é transportado através de 
dutos por sucção, gerada por uma corrente de ar 

criada pelo ventilador do sistema de ar. 

1.1  As máquinas John Deere
Essas máquinas são adaptadas para colher algodão 
semeado com espaçamentos de 0,76 até 0,91 m. 

Atualmente cinco modelos de colhedoras pre-
dominam nas lavouras do Centro-Oeste, todas 
da linha John Deere, configuradas de 5 a 6 linhas:         
JD 9970, JD 9976, JD 9996, JD 7660, JD 7760 
(figura 2).

Figura 2. Principais modelos de colhedoras da John Deere no Brasil

JD 9970
Motor 8.1 JD (250cv), 4 a 5 linhas pro12
2160 fusos/432 fusos por unidade/18 fusos por barra
Espaçamentos possíveis: 0,76 m, 0,81m ou 0,91m
Média de 8 a 10 ha colhidos* para cada 8h de trabalho  com base  
280@/ha. Capacidade do cesto: 32.8m³ ou  200@. Primeira marcha: 
5.8 km/h (3.6 mph)

JD 9976
Motor  8.1 HN03 JD (325cv), 6 linhas  pro16
3360 fusos/560 fusos por unidade/20 fusos por barra
Espaçamentos possíveis: 0,76 m, 0,81m ou 0,91m
Média de 12 a 13 ha colhidos* para cada 8h de trabalho com base 
280@/ha. Capacidade do cesto: 33.6m³ ou  257@. Primeira marcha: 6.3 
km/h (4.0 mph)

JD 9996
Motor  8.1 Powertech (325cv ), 6 linhas  pro16
3360 fusos/560 fusos por unidade/20 fusos por barra
Espaçamentos possíveis: 0,76 m, 0,81m ou 0,91m
Média de 12 a 15 ha colhidos* para cada 8h de trabalho  com base  
280@/ha. Capacidade do cesto: 33.6m³ ou  257@. Primeira marcha: 6.3 
km/h (4.0 mph)

JD  7760
Motor  Powertech plus  (507cv), 6 linhas  pro16
3360 fusos /560 fusos por unidade/20 fusos por barra
Espaçamentos possíveis: 0,76 m, 0,81m ou 0,91m
Média de 16 a 22 ha colhidos*  para cada 8h de trabalho com base  
280@/ha. Capacidade da câmara de  enfardamento: 2500  a  3000kg. 
Primeira marcha: 6.7km/h (4.1 mph).

JD 7660
Motor  Powertech plus (378cv ), 6 linhas pro16
3360 fusos /560 fusos por unidade/20 fusos por barra
Espaçamentos possíveis: 0,76 m, 0,81m ou 0,91m
Média de 14 a 18 ha colhidos*  para cada 8h de trabalho  com base  
280@/ha. Capacidade do cesto: 39.6m³ ou 300 @. Primeira marcha: 6.7 
km/h (4.1 mph)
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(*)O cálculo de rendimento diário foi feito com base em uma jornada de trabalho de 8 horas, e 
lavoura de produtividade de 280@/ha. As unidades de colheita pro12/16 são unidades em linha 
equipadas com dois tambores, cada tambor equipado com 12 ou 16 barras.

Existem protótipos de máquinas com unidades 
de colheita modificadas para poder colher linhas 
de 0,38 a 0,50 m de espaçamento (figura 3). Nesse 
caso, uma linha é cortada e as plantas jogadas jun-
to com as plantas da linha lateral para serem colhi-
das nos mesmos tambores de fusos.

1.2  As máquinas Case IH e Montana
A Case IH conta com quatro modelos de colhedo-
ras em atividade nas lavouras do Centro–Oeste: 
2555 Case; 420 Case; 610 Case e 635 Case module 
(figura 4).

2. As máquinas de tipo “stripper” usadas em 
Mato Grosso
Muitas plataformas de colheita de tipo ‘stripper’  es-
tão presentes em Mato Grosso para colher o algodão 
de sistema  adensado, ou seja, algodão semeado 
com espaçamentos entre 0,30 e 0,50 m. O sistema 
usado consiste em arrancar os capulhos inteiros da 
planta e direcionar esse algodão ao cesto da máqui-
na, na maioria das vezes depois de uma etapa de pré
-limpeza do algodão em caroço, através de um lim-
pador de tipo HL posicionado em cima da máquina.

Plataformas de escovas: O princípio da colheita é 
apresentado na figura 6. 

A colheita é realizada linha por linha, as plan-
tas passam entre duas guias, e em um ou nos dois 
lados, uma barra equipada de ‘escovas’ com movi-
mentos centrífugos arranca o algodão junto com 
os capulhos, que são transportados por uma rosca 
sem fim até um duto de sucção.

Poucas plataformas de tipo ‘escova’ foram co-
mercializadas no Brasil, principalmente pelo fato 
de que precisaria compatibilizar o número de li-
nhas das plantadeiras com o número de linhas das 
colheitadeiras. Porém, as avaliações realizadas pelo 
IMAmt e Cotimes mostraram boa eficiência dessas 
plataformas, mesmo em condições de colheita não 
ideais (altura de plantas excessivas, lavoura suja).

Plataformas de ‘pente’: Elas representam a maio-
ria dos sistemas de colheita do algodão conduzido 
no sistema de linhas estreitas, principalmente em 
razão da sua simplicidade de operação e de manu-
tenção. Cada planta passa entre os dentes da plata-
forma, e o próprio movimento da colheitadeira ar-

Figura 3. Unidade 
Pro 12 VRS para 
colheita de linhas de 
0,38 a 0,50m (Foto: 
John Deere)
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CASE IH 2555
Motor 6TA - 830 (260hp). 5 linhas convencional
2160 fusos/ 432 fusos por unidade/18 fusos por barra
Espaçamentos possíveis: 0,76m, 0,81m ou 0,91m
Média de 7 a 9 ha colhidos* para cada 8h de trabalho com base 
280@/ha. Capacidade do cesto: 32.6m³ ou 190@. Primeira marcha: 5.8 
km/h (3.6 mph)

CASE IH 420
Motor 8.3 (264cv), 5 linhas  convencional
2160 fusos/432 fusos por unidade/18 fusos por barra
Espaçamentos possíveis: 0,76m, 0,81m ou 0,91m
Média de 13 a15 ha colhidos* para cada 8h de trabalho com base 
280@/ha. Capacidade do cesto: 32.5m³ ou 190@. Primeira marcha: 5.8 
km/h (3.6 mhp)

CASE IH 610
Motor  6TA-830 (340hp), 5 linhas  convencional
2160 fusos/ 432 fusos por unidade/ 18 fusos por barra
Espaçamentos possíveis: 0,76m, 0,81m ou 0,91m
Média 8 a 11 ha colhidos* para cada 8h de trabalho com base 280@/
ha. Capacidade do cesto: 39.6m³ ou 257@. Primeira marcha: 6.3 km/h 
(4.0 mph)

CASE IH 635 MODULE EXPRESS
Motor FPT 8.7 (400cv ), 5 linhas convencional
2160 fusos/432 fusos por unidade/18 fusos por barra
Espaçamentos possíveis: 0,76m, 0,81m ou 0,91m
Média de 12 a 16 ha colhidos* para cada 8h de trabalho com base 
280@/ha. Capacidade do cesto: 27.18m³ ou 4536kg. Primeira marcha: 
6.8 km/h (4.2 mph)

Figura 4. Principais modelos de colhedoras da Case IH no Brasil

COTTON BLUE 2805
Cummins 6CTAA-8.3 Transversal (280cv), 5 linhas .
2160  fusos/ 432 fusos por unidade/  18 fusos por barra/ 24 barras 
por unidade. Unidades em linha. Espaçamentos possíveis: 0,76m, 
0,81m ou 0,91m. Média de 9 a 11 ha colhidos*  para cada 8h de tra-
balho com base 280@/ha. Capacidade do cesto: 33m³ ou 190 @
Primeira marcha:6.0 km/h (3.8 mph).

Figura 5. A empresa brasileira Montana comercializa uma máquina, a Cotton Blue 2805 – Picker
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ranca os capulhos da planta, deixando 
só o seu talho (figura 7). 

Numerosas empresas, tanto nacio-
nais como internacionais, comerciali-
zaram plataformas de ‘pente’ (figura 8), 
que diferem sobre largura das platafor-
mas, sistemas de transmissão (mecâni-
co ou hidráulico) e de limpeza.

A maioria dessas colheitadeiras ‘strip-
per’, tanto de escova como de pente, é 
equipada com limpadores de algodão 
em caroço na própria máquina, limpado-
res de tipo HL. Porém, algumas fazendas 

optaram para realizar a colheita sem HL, 
agilizando-a, porém transportando um 
algodão muito carregado em impurezas 
até a algodoeira, onde ele será beneficia-
do com sistemas de limpeza reforçados.

Recentemente, algumas plataformas 
apresentam um limpador na própria pla-
taforma (figura 9).

3. Principais recomendações para 
uma colheita de qualidade
Para realizar uma colheita de qualidade, 
é necessário respeitar diversas recomen-

Figura 7. Platafor-
ma de pente e plan-
ta depois da colheita 
(Fotos : Jean Belot)

Figura 6. Dois 
tipos de tambor de 
colheita ‘stripper’ 
de escovas (Fotos: 
Jean Belot)
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dações, desde o manejo da lavoura, até as opera-
ções de colheita.

3.1  Preparação da lavoura para 
a colheita
A escolha da variedade pode ter incidência na qua-
lidade da colheita. Características como pilosidade 
das folhas, tamanho das brácteas ou aderência do 
algodão ao capulho podem afeitar tanto a carga 
do algodão em impurezas, como a eficiência da co-
lheita e a porcentagem de perdas.

Como comentado nos capítulos anteriores des-
te manual, manejo de altura das plantas, lavoura 
limpa - sem plantas daninhas - e desfolha adequa-
da, têm papel importante na qualidade da colheita. 
É importante ressaltar que a contaminação do al-
godão por ‘picão preto’ pode gerar descontos signi-
ficativos no momento da comercialização.

No caso de colheita com plataformas de pentes, 
a regularidade de distribuição de plantas na linha é 
muito importante para as plantas não emitir ramos 
vegetativos compridos e engrossados. A altura do 
primeiro capulho em relação ao solo pode ser fator 
importante de perda na colheita, mas pode ser ma-
nejado através da densidade de plantas na linha.

3.2 Manutenção das máquinas
Grandes problemas de falhas prematuras e de bai-
xa performance poderiam ser evitados se as pes-
soas encarregadas pelo maquinário optassem por 
fazer o uso correto dos manuais técnicos dos equi-
pamentos. Esses manuais revelam particularidades 
como especificações de lubrificantes, produtos no-
civos à pintura, chapas metálicas ou plásticas, bem 
como a maneira correta de limpeza e manutenção 
da eletrônica embarcada, cada vez mais presentes 

Figura 8. Diversos modelos de colheitadeiras stripper de ‘pente’ (A- Busa; B- Wouchuck ; C- Montana; D- Dalazen) 

A B

C D
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nos equipamentos agrícolas.
Constam também informações so-

bre a frenquência das manutenções e 
consumos de combustíveis e água/de-
tergente para o sistema umidificador, 
entre várias outras. 

3.3 Regulagens das máquinas
Trataremos aqui principalmente da re-
gulagen das máquinas de tipo ‘picker’ 
com fusos. 

Após a manutenção básica diária da 
máquina, como lubrificação e abaste-
cimento, começa a verificação técnica 
dos mecanismos operacionais da colhe-
dora de algodão: unidades de colheita 
(tambores), dutos de saída e tubos de 
elevação, turbinas de ar, pentes de lim-
peza e telas do cesto, sistema de descar-
regamento e proteção contra incêndio. 
A correta calibragem dos pneus vai ga-
rantir que a estabilidade da máquina e 
altura de colheita nas linhas de extremi-
dade se mantenha, principalmente em 
máquinas montadas para colher em es-
paçamentos largos.

Recomendações gerais de regulagens:
•	 Tambores: Eles são os elementos 

principais para a colheita do algo-
dão, portanto precisarão de várias 
regulagens. Para adequado funcio-
namento, precisam que o sistema 
umidificador seja corretamente re-
gulado. O controle automático de 
altura deve estar regulado para tra-
balhar adequadamente na lavoura a 

Figura 9. ‘Stripper’ de 
pente, equipado com 
limpador na platafor-
ma de colheita (Foto: 
Jean Belot)

ser colhida. 
•	 Dutos de saída e tubos de limpe-

za: Eles devem estar livres de graxa e 
restos de plantas, evitando embucha-
mento. Devem também estar bem 
fixados, pois este sistema trabalha a 
vácuo, o que garante uma sucção do 
algodão na primeira porção, evitando 
o desgaste excessivo dos desfibrado-
res e embuchamentos.

•	 Turbinas de ar: Verificar a tensão das 
correias e a lubrificação das turbinas.

•	 Pentes de limpeza e telas do cesto: 
Os pentes de limpeza são, juntamen-
te com as telas, responsáveis pela lim-
peza do algodão já colhido. É impor-
tante regulá-los para que o algodão 
percorra o máximo da área de limpe-
za oferecida pelos pentes.

•	 Sistema de descarregamento e pro-
teção contra incêndios: A tensão das 
correntes descarregadoras deve ser 
verificada para garantir que estas não 
saiam dos guias. Verificar o sistema de 
proteção contra incêndio.

Regulagens específicas:
•	 Placas: Se a lavoura apresenta um 

stand homogêneo de maturação, 
a regulagem da pressão das placas 
compressoras deve ser de forma 
que retirem o máximo de plumas, 
sem atacar mecanicamente a planta, 
pois, sendo assim, esta irá soltar ga-
lhos e restos de capulhos, diminuin-
do a qualidade do produto. Se as 
placas estiverem com uma pressão 
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muito alta, elas podem derrubar os capulhos 
ainda com as plumas, aumentando as perdas 
antes da colheita. Como os rotores dianteiros 
colhem em média 75% do algodão, um ope-
rador prudente regula as placas traseiras sem-
pre um pouco mais apertadas, pois a planta vai 
chegar mais ‘magra’ aos rotores traseiros.

•	 Folga entre placa de pressão e fuso: A folga 
entre os fusos e as placas de pressão deve ser de 
3 a 6 mm (figura 11). Recomenda-se deixar em 
torno de 4 mm. Caso esse espaço seja menor do 

que o especificado, os fusos podem tocar nas 
placas e provocar fagulhas e início de incêndio 
no algodão em caroço colhido.

•	 Placas de raspagem: Recomenda-se a instalação 
das placas de raspagem somente no tambor tra-
seiro em circunstância em  que a retirada da fi-
bra do capulho for difícil (presença de carimã ou 
algodão escorrido). Portanto, quando a máquina 
for montada nova, não instalar esta placa e sim 
verificar as condições do algodão primeiramente. 
Com a placa de raspagem instalada (figura 12B), 

Figura 11. Regulagem da folga entre fusos e placa de pressão  (Foto: Evandro Ribeiro)

Parafusos 
de ajuste

Folga de
3 a 6 mm

Figura 10. Regulagem das placas de pressão* (Foto: John Deere) 

ampa - imamt  2012   



manual de boas práticas

188

põe-se carga nos desfibradores e fusos, 
tendo também um desgaste acentuado. 
Sempre verificar se há folga suficiente 
entre os fusos e as placas quando estas 
forem instaladas. 

Ajuste da altura dos desfibradores
1º passo: coloque uma barra na posição 
de regulagem, indicado pelo rasgo no 

chassi da unidade (figura 13).
2º passo: usando uma chave 36 mm, sol-
te a contraporca superior e em seguida 
gire o parafuso central em ambos os la-
dos (figura 14A), sempre observando sua 
folga em relação ao fuso. 

Os desfibradores devem tocar leve-
mente o fuso. 

Quando os ressaltos estiverem des-

*As regulagens das placas de pressão são de dois furos na frente e três furos atrás para a primeira 
apanha. Uma vez que aproximadamente 70% do algodão é colhido no tambor dianteiro, assim 
deve-se dar maior pressão atrás. Para algodão muito adensado recomenda-se iniciar com 
pressão menor, ou seja, 1.5 orifícios na frente e dois atrás. Caso seja necessário, aumentar em 
incrementos de 1/2 orifício iniciando-se pelo tambor traseiro.

Figura 12. Placa de 
raspagem isolada (a) 
e montada no tambor 
traseiro (b) (Foto: 
Evandro 
Ribeiro)

Figura 13. Barra de 
fusos na posição de 
regulagem  (Foto: 
Evandro Ribeiro)

Figura 14. Ajustes 
dos desfibradores em 
relação aos fusos A B

A B
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gastados, se for somente desgaste desigual, a co-
luna deve ser retirada e lixada em uma bancada 
especial.

Ajuste de barra de grade (costelas)
Depois da revisão, deve-se sempre verificar a dis-
tância das costelas em relação ao fuso (figura 15), 
porque qualquer atrito pode resultar em início de 
incêndio. Elas podem ser reguladas soltando os pa-
rafusos da lateral usando chave 15 mm.

Levantadores de baixeiro (guia de plantas)
As guias opcionais (figura 16) têm por finalida-
de colher melhor o algodão da parte inferior da 
planta, mas em consequência o algodão poderá 
conter mais impurezas, portanto, recomenda-se 
não instalar estes levantadores quando a carga 
da planta for posicionada suficientemente alta.

Ajuste da altura da coluna umidificadora
Nesta regulagem apresentada na figura 17, deve-se 
posicionar uma barra de modo que esteja saindo da 
coluna umidificadora, afrouxar a porca (A), e girar o 
parafuso (B), para que as escovas toquem nos fusos. 
Deve haver uma pequena flexão, pois esta deve tocar 

tanto nos fusos superiores quanto nos inferiores. 
Finalmente, é importante salientar que certas re-

gulagens devem ser conferidas ao longo do dia, em 
função principalmente das condições dos talhões 
colhidos. Mudanças de regulagens (fusos-placas ou 
fusos-barras) podem ser a origem de incêndios das 
máquinas.

3.4  Condições de colheita

Umidade na colheita
A porcentagem de 90 a 95% de capulhos abertos 
é adequada para o início da colheita. O teor de 
umidade de 12% é considerado ideal. A colheita 
será melhor nas horas mais quentes do dia, quan-
do a umidade estará ainda menor, facilitando a 

Figura 15. Posicionamento dos fusos entre 
as barras (Foto: Evandro Ribeiro)

Figura 17. Ajuste da coluna umidificadora (Fotos: Evandro Ribeiro e Jean Belot) 

Figura 16. Guia de plantas e regulagens (Fonte: John Deere)

A

B
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limpeza dos fusos, principalmente se 
o algodão não estiver desfolhado ade-
quadamente. 

Colher algodão com um alto teor de 
umidade pode ser prejudicial à qualida-
de de fibra por diversas razões. Durante 
o transporte, o algodão se acomoda em 
blocos compactados e durante o be-
neficiamento a quebra das fibras pode 
acontecer. O algodão orvalhado ou com 
excesso de umidade, superior a 12%, 
pode favorecer a fermentação, com con-
sequente perda de qualidade da fibra e 
do caroço. 

Outros fatores
A regulagem da altura de colheita dos 
tambores evita que a pluma seja contami-
nada por terra, e deve ser adaptada pelo 
operador em função do talhão colhido. 

É recomendado que os operadores 
realizem a limpeza periódica das máqui-
nas ao longo do dia de colheita, princi-
palmente os dutos de aspiração, os dutos 
de limpeza do algodão em caroço, assim 
como as telas do cesto.

4. Formação e armazenamento dos 
fardões de algodão em caroço
No caso dos fardões elaborados com 

prensas (figura 18b), a limpeza do solo 
onde eles vão ser constituídos é impor-
tante para não contaminar a sua base. 
Os pés de algodão são cortados com fa-
cão, a prensa posicionada.

Quando constituído, o fardão é co-
berto por uma lona, amarrado com 
corda, e deixado no local até o seu 
transporte para a algodoeira. É impor-
tante vistoriar periodicamente esses 
fardões deixados na lavoura, a fim de 
detectar eventual início de incêndio 
que pode se revelar até quatro ou cin-
co dias depois da colheita, ou para 
evitar fermentações no caso de uma 
colheita úmida.

No caso dos rolinhos realizados pelas 
máquinas JD 7760 (figura 18a), é impor-
tante que o operador os descarregue na 
beira do talhão, a fim de não prejudicar 
as operações de destruição de soqueira 
que são realizadas na sequência.

Na lavoura, ou nos patios das algo-
doeiras, é recomendado que se armaze-
nam os rolinhos/ fardões em pilhas dis-
contínuas, a fim de limitar a propagação 
do fogo em caso de incendio (figura 19). 
Evitar armazenar-los abaixo de linha de 
energia elétrica.

Figura 18. Algodão 
colhido armazenado 
com rolinhos (A) ou 
fardões (B)

A B
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Dica:  Em caso de incendio, é interessante acres-
centar Orobor-fertilizante foliar- na dose de 40 li-
tros / 30.000 litros de água dos bombeiros, já que 
isso ajudará a penetração da água na fibra, que por 
natureza é hidrofóbica.

5. Medidas de seguranças 
As colheitadeiras de algodão são máquinas com-
plexas, delicadas, caras e perigosas quando fun-
cionam, por isso merecem atenção particular para 
a sua manutenção e durante o seu uso. É impres-
cindível a capacitação dos operadores por meio de 
treinamentos, cursos ministrados pelos fabrican-
tes, por escolas especializadas ou por associações 
de produtores. 

Quando a colhedora funciona, deve-se manter 
em perfeito estado o sistema de contenção de in-
cêndio. É recomendado que a máquina seja acom-
panhada ao longo do dia por um tanque de água, 
caso ocorra um início de incêndio. O custo desta 
operação é muito baixo em relação ao valor de 
uma máquina.

No momento das operações de limpeza perió-
dicas ao longo do dia, os operadores das máquinas 
devem seguir as seguintes regras de segurança:

•	 Ninguém pode permanecer na plataforma da 
máquina quando esta estiver em funciona-
mento;

•	 Prestar atenção aos operários que ficam na la-
voura quando manobram;

•	 Não operar a máquina quando o cesto é le-
vantado;

•	 Levantar os tambores ao máximo quando ma-
nobram;

•	 Em terrenos irregulares, a máquina deve ser 
conduzida à marcha lenta;

•	 Evitar frear bruscamente, podendo ocasionar 
danos nos tambores;

•	 Não realizar lubrificação ou limpezas embai-
xo da máquina com o motor ligado. A única 
exceção é quando se usa o controle remoto 
para acionar as cabeças de colheita para ins-
peção;

•	 Não operar a máquina sem as placas de pro-
teção e extintores em perfeito estado de fun-
cionamento;

•	 Limpar folhas secas e algodão eventualmente 
presentes no motor, a fim de evitar incêndios;

•	 Não tentar apagar o fogo no cesto. 
•	 Derramar imediatamente o algodão no chão.

Figura 19. Incêndio em rolinhos armazenados de forma contínua.
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Boas práticas de beneficiamento do algodão

O beneficiamento do algodão con-
siste em separar a fibra do caroço. É 
a primeira etapa de transformação do 
algodão, essencial para a sua valoriza-
ção. O impacto do beneficiamento é 
significativo sobre o custo de produ-
ção e o valor da fibra. Beneficiar bem 
é beneficiar com custo mínimo, asse-
gurando uma boa valorização do po-
tencial de qualidade do algodão em 
caroço.

Todas as etapas do processo de be-
neficiamento têm um impacto sobre 
os componentes do lucro da empresa 
que são a produção (ritmo de benefi-
ciamento), custo de produção, rendi-
mento de fibra e qualidade (tabela 1).

Os encarregados da usina de be-
neficiamento devem entender e levar 

em conta a qualidade, para poder pro-
duzir a fibra e o caroço necessários ao 
cumprimento dos contratos ou para 
conseguir contratos de lucro maior. O 
beneficiamento tem efeitos positivos 
e negativos segundo as características 
de fibra e do caroço consideradas. O 
beneficiador tem um papel muito im-
portante na qualidade e deve cuidar 
dos parâmetros de qualidade afetados 
pelo beneficiamento, tais como, o com-
primento, resistência, contaminação, 
cor e preparação, neps (tabela 2). Boas 
práticas de gestão da produção (ritmo 
de beneficiamento), de gestão da umi-
dade e de limpeza são necessárias para 
atender os contratos comerciais com 
custo mínimo de produção.

Etapa processo Produção Custo Rendimento pluma Qualidade

Estoque AC  ++    +

Alimentação  ++  ++   

Umidade  +  +  +++  ++

Limpezas   +  ++  ++

Descaroçamento  ++  +  +++  ++

Prensagem  ++  ++   

Armazenagem da 
fibra   +   +

Tabela 1. Impacto do processo sobre o lucro da empresa

Tabela 2. Efeitos do processo sobre a qualidade da fibra

Característica 
tecnológica

Gestão da 
umidade

Limpeza do 
AC

Descaroça-
mento

Limpeza da 
fibra

Comprimento e 
fibras curtas  ++   +  ++

Resistência  +    

Cor  +   +  ++

Contaminantes  ++  ++  +  ++

Preparação  ++  +  ++  ++

Neps de fibra  +  +  ++  ++

Neps de casca  +   ++  +
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1. Ritmo de beneficiamento
Para conseguir produção alta, a unidade de pro-
dução deve ter um funcionamento contínuo e 
sem paradas. São necessários uma boa alimen-
tação em algodão em caroço (abastecimento, 
ventilação, regulação da alimentação) e um 
maquinário em perfeito estado (reforma muito 
completa e manutenção preventiva bem plane-
jada e realizada na safra).

O ritmo instantâneo é o ritmo de produção 
sem paradas. O ritmo médio sobre um período 
de tempo é sempre inferior ao ritmo instantâ-
neo. Melhorar a produtividade é questão de 
melhorar a manutenção e as regulagens das má-
quinas para evitar as paradas. Não pode ser feito 
aumentando o ritmo instantâneo para compen-
sar as paradas. 

Nas usinas modernas de alta capacidade, a 
automação é necessária para um funcionamen-
to regular e ótimo, e ajuda em manter a regula-
ridade e a qualidade do produto, monitorando 
a taxa de alimentação, a umidade do algodão e 
a qualidade do produto. Também é uma ferra-
menta para economizar energia.

Os descaroçadores são o coração do proces-
so e determinam o ritmo nominal informado 
pelo fabricante. Prensa, limpadores de pluma 
e eventualmente desmanchadores de fardões 
são possíveis gargalos. Com um processo bem 
desenhado e com sequência adaptada e máqui-
nas bem dimensionadas, se pode estabelecer as 
referências de ritmo de produção. Quando se 
busca produzir fibras de “tipos” e “folha” médios, 
o ritmo instantâneo aplicado (paradas indivi-
duais de descaroçadores ou completas deduzi-
das) pode em geral ser o ritmo nominal. Quando 
se deseja tipos e graus de folhas superiores, o 
ritmo instantâneo não deveria ultrapassar 80% 
do ritmo nominal informado pelo fabricante dos 
descaroçadores.

Dicas para ter produtividade elevada:
•	 Organizar e realizar uma manutenção preven-

tiva eficiente;
•	 Garantir o abastecimento sem descontinuida-

de em algodão em caroço;
•	 Cuidar da qualidade do abastecimento, com 

fardões bem prensados, de altura adaptada, 

bem alinhados na pista;
•	 Instalar e aproveitar o dispositivo de regula-

ção e pulmão no início do processo;
•	 Comando dos desmanchadores pelo operador 

de painel (comando elétrico e visibilidade);
•	 Dimensionar a ventilação e o circuito pneu-

mático para ritmos altos;
•	 Aproveitar da alimentação automática do 

processo;
•	 Eliminar os embuchamentos pelo desenho 

adequado dos sistemas pneumático e de 
secagem;

•	 Manter todos os equipamentos em excelente 
estado e em particular os descaroçadores, os 
limpadores de pluma e a prensa.

2. Gestão da umidade
A umidade de um algodão é a proporção de água 
na matéria (algodão em caroço, fibra, caroço). 
Continuamente, o algodão troca vapor de água 
com o ar ambiente, de forma a alcançar um equi-
líbrio. Para uma certa umidade relativa, a fibra e o 
caroço apresentam um teor de umidade específi-
co quando estão em equilíbrio (figura 1).

 A umidade deve ser controlada:
•	 No campo (decisões de colheita);
•	 Ao chegar na usina (decisões de armazena-

mento);
•	 Antes e durante o beneficiamento (gestão do 

beneficiamento).

A medição da umidade do algodão em caro-
ço, da fibra e do caroço deve ser feita utilizando 
instrumentos específicos: os umidímetros.

Figura 1. Equilíbrio higroscópico do algodão 
(Fonte: CIRAD, 1965)
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2.1   Umidade e armazenamento
A umidade do algodão em caroço é o 
principal fator do armazenamento, im-
pactando diretamente a qualidade da 
fibra e do caroço, sobretudo em caso de 
temperaturas ambientes altas. Em caso 
de umidade muito elevada, a fibra apre-
senta amarelecimento (umidade do al-
godão em caroço > 12%). A acidez do 
caroço aumenta e seu poder germinati-
vo diminui. A decisão de armazenamen-
to depende do destino do caroço:
•	 Para a produção de sementes, a umida-

de deve ser igual ou menor que 10%;
•	 Para a trituração, a umidade deve ser 

igual ou menor que 12%.

A umidade deve ser medida assim 
que chega o algodão em caroço à algo-
doeira. A umidade é heterogênea e deve 
ser medida em vários pontos do fardão. 
Quanto mais alta a umidade, mais curto 
deve ser o período de armazenamento. 
Com umidade de fardões além de 12%, 
o beneficiamento será imediato ou em 
breve, enquanto umidades inferiores a 
10% são compatíveis com armazena-
gem em fardões ou armazém com aera-
ção e proteção da chuva e calor.

2.2 Umidade e beneficiamento
A umidade do algodão exerce grande 
influência sobre o comportamento da 
matéria durante o descaroçamento. Uma 
umidade alta favorece os embuchamen-
tos, abertura e limpeza fracas, tipos bai-
xos e danos aos equipamentos, enquanto 
uma umidade baixa acarreta eletricidade 
estática resultando em perda de ritmo e 
embuchamentos e danos à fibra.

Não se deve beneficiar do mesmo 
jeito algodões com umidades diferen-
tes. A algodoeira deve ter uma gestão 
da umidade do algodão, para facilitar o 
beneficiamento e potencializar ao má-
ximo a qualidade e o lucro. 

A gestão da umidade na algodoeira 
é baseada em:
•	 Medição da umidade no fardão (bas-

tão), na fita ou na caixa de regulação 
(copo ou sensor);

•	 Medição da umidade relativa do ar 
(termo-higrômetro);

•	 Monitoramento e controle da umida-
de no decorrer do processo (umidí-
metro ou sensores);

•	 Secagem do algodão em caroço para 
facilitar sua abertura e limpeza;

•	 Umidificação do algodão em caroço 
antes da entrada no descaroçador 
(proteção da fibra);

•	 Umidificação da fibra antes de 
prensá-la.

(I) A secagem do algodão em caroço
Os objetivos da secagem do algodão são 
reduzir e homogeneizar a umidade da 
fibra, facilitar a abertura e a limpeza do 
algodão em caroço e evitar os embucha-
mentos.

Os dispositivos de secagem exis-
tentes utilizam aquecimento do ar por 
queimadores a gás, trocador de calor 
a vapor e queimadores à lenha. O dis-
positivo típico de secagem recomen-
dado para os algodões colhidos meca-
nicamente é constituído de um ou dois 
conjuntos com queimador, tubulações, 
secador, batedor inclinado com sucção 
e ventiladores.

O nível de umidade da fibra recomen-
dado para limpar o algodão em caroço 
é de 5 a 5.5%. Preferencialmente realizar 
a secagem com grandes volumes de ar 
e tempo de contato longo, no lugar de 
fazê-la com temperaturas elevadas. A re-
lação ar/algodão a utilizar é de 1,9 a 3,1 
m3/kg, com velocidades de 22 a 25 m/s 
nas tubulações e 7.5 a 10 m/s nas torres 
de gavetas.

O controle da secagem pode ser ma-
nual, baseado na medição da umidade 
do algodão e do ar. Neste caso, a tempe-
ratura do ar de secagem é determinada 
pelo operador a partir de uma tabela es-
pecífica de cada usina. O sistema utiliza 
pares termoelétricos ou sensores de tipo 
PT100. No caso do controle automatiza-
do (hoje somente com queimador a gás), 
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o ajuste da temperatura é feito baseado na medi-
ção por sensor da umidade.

Dicas para uma boa secagem: 
•	 Desenhar e dimensionar o equipamento para 

eficiência com temperaturas de 70 até 120°C;
•	 Manter o sistema bem vedado e isolado termi-

camente;
•	 Gerar uma tabela específica da usina, que indi-

ca a temperatura de ar a ser utilizada em fun-
ção da umidade do algodão em caroço e umi-
dade do ar;

•	 Instalar dispositivos de ajuste e displays no pai-
nel de controle;

•	 Controlar frequentemente a umidade do algo-
dão de fardão e a umidade relativa do ar;

•	 Ajustar a temperatura para atuar em temperatu-
ra mínima ou instalar uma automação;

•	 Nunca ultrapassar 150° C.

(II) A umidificação do algodão em caroço
Os objetivos da umidificação do algodão em caroço 
são devolver umidade à fibra, para que ela possa su-
portar melhor as agressões mecânicas do descaro-
çador e limpador, e assim minimizar as quebras de 
fibra. Pode-se ganhar 1/32” de comprimento e 2% 
de taxa de fibra curta quando a umidade da fibra do 
algodão em caroço aumenta de 2 pontos.

O dispositivo recomendado consiste em injetar ar 
quente e úmido em caixas umidificadoras especiais, 
situadas entre a rosca distribuidora e cada alimenta-
dor de descaroçador (figura 2). O ar quente e úmido 
é gerado com queimadores a gás e atomizadores de 
água, e soprado por ventilador em tubulações isola-
das até as caixas umidificadoras. Sistemas com va-
por de caldeira que funcionam são raros ainda. 

O nível de umidade da fibra recomendado no 
algodão em caroço na saída dos alimentadores 
é de 6.5 a 8%. Umidades maiores protegem mais 
a fibra, mas reduzem o tipo comercial. Umidades 
menores aumentam o tipo comercial, mas a fi-
bra é danificada (figura 3). A eficiência da umidi-
ficação depende da diferença entre temperatura 
do ar úmido e temperatura do algodão, volume 
e velocidade relativa do ar úmido, e duração do 
contato. 

O controle da umidificação é em geral manual 
e baseado na medição da umidade do algodão 
na saída dos alimentadores.

Dicas para uma boa umidificação do 
algodão em caroço:
•	 Desenhar um sistema com possibilidade de 

equilibrar o fluxo de ar entre as linhas;
•	 Manter o sistema bem vedado e isolado termi-

camente;
•	 Manter o umidificador, o seu circuito de água e 

as caixas limpos (limpeza cada turno);
•	 Ajustar as temperaturas e fluxo de água/va-

por no umidificador para obter a umidade 
desejada;

•	 Medir frequentemente a umidade do algodão 
na saída dos alimentadores;

•	 A regulagem e o display das temperaturas no 
umidificador devem ser instalados no painel de 
controle.

Figura 2. Caixas de umidificação do algodão em caroço 
(Fonte: Cotimes do Brasil, 2009)

Figura 3. Umidade da fibra e qualidade (Fonte: USDA)
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(III) A umidificação da fibra antes 
da prensagem

Os objetivos da umidificação da 
fibra antes da prensagem são:
•	 Aumentar o peso dos fardos e o ren-

dimento do beneficiamento;
•	 Melhorar o funcionamento da pren-

sa, diminuindo a pressão hidráulica 
necessária à prensagem de até 40%, 
resultando em menores tempo de 
prensagem e solicitação mecâni-
ca da prensa, redução dos picos de 
amperagem, melhor qualidade da 
amarração e maior peso médio dos 
fardos.

Os dispositivos recomendados con-
sistem em colocar a manta de fibra em 
contato com água na forma de vapor e 
não na forma líquida. Trata-se de ume-
decer e não molhar. O ar úmido atra-
vessa a manta dentro do condensador 
ou durante a sua descida na bica. O ar 
quente e úmido é gerado com queima-
dores a gás e atomizadores de água, e 
soprado por tubulações isoladas até o 
ponto de aplicação. Várias usinas usam 
vapor de caldeira só ou combinada com 
umidificador a gás, e conseguem uma 
umidificação eficiente. Os dispositivos 

de aspersão molham a manta sem con-
seguir as vantagens na prensagem, e 
não são recomendados.

O nível de umidade de fibra máximo 
autorizado nos fardos é de 8%. A umi-
dificação da fibra gera direta e indireta-
mente ganhos de centenas de milhares 
de reais (R$) e sempre compensa um in-
vestimento de qualidade (figura 4).

Dicas para uma boa umidificação 
da fibra:
•	 Desenhar um sistema com geração 

de ar úmido ou vapor de água, com 
automação;

•	 Manter o sistema bem vedado e isola-
do termicamente;

•	 Manter o umidificador, o seu circui-
to de água, o condensador e a bica 
limpos;

•	 Controlar a umidade de cada fardo 
manual ou automaticamente (sen-
sores);

•	 Ajustar as temperaturas e fluxo de 
água/vapor no umidificador para ob-
ter a umidade desejada; 

•	 A regulagem e o display das tempera-
turas no umidificador devem ser ins-
talados no painel de controle.

3. Gestão da limpeza
O algodão em caroço sempre contém 
matérias estranhas incorporadas duran-
te a colheita, sobretudo quando esta é 
mecânica: folhas verdes ou secas, cascas, 
caules, pecíolos, maçãs, gravetos, areia, 
poeiras, etc.

A limpeza é feita antes do descaroça-
mento (pré-limpeza ou limpeza do algo-
dão em caroço), no descaroçador (limpeza 
da fibra) e após o descaroçamento (limpe-
za da fibra). Adaptar a limpeza para a ma-
téria-prima a ser beneficiada e aos contra-
tos comerciais, by-passar máquinas para 
reduzir as perdas, equilibrar pré-limpeza 
e limpeza da pluma, se chama gerenciar. 
A gestão da limpeza é importante para o 
lucro da empresa, pois ela condiciona o 
rendimento de beneficiamento, impacta o 
custo e a qualidade da produção.

Figura 4. Ganho 
por umidificação 
da fibra (Fonte: 
Cotimes do Brasil, 
2012)
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3.1   Limpeza do algodão em caroço
A limpeza do algodão em caroço tem por objetivo 
abrir e homogeneizar a matéria, extraindo dela o 
máximo de matéria estranha antes da entrada no 
descaroçador. Estes dois aspectos são fundamen-
tais para a qualidade e o valor comercial. Distin-
guem-se os batedores destinados a retirar os pe-
quenos resíduos (fragmentos de folhas, areia, etc.) 
e os extratores destinados a extrair resíduos mais 
grosseiros (caules, casquinhas, etc.).

(I) O limpador de algodão em caroço 
O limpador comporta rolos com pinos que rodam 
acima de uma grelha côncava formada por barras 
(figura 5). A máquina mais comum é o batedor in-
clinado. Os batedores que funcionam por sucção e 
com ar quente são os mais eficazes. Nos sistemas 
de secagem, os batedores ajudam muito pela aber-
tura e agitação do algodão no ar quente. O batedor 
retira de 50% até 55% dos pequenos resíduos (fo-
lhas, fragmentos vegetais, poeiras e areia) e de 10% 
até 40% dos resíduos totais.

Dicas para uma boa limpeza do algodão 
em caroço:
•	 Dimensionar a máquina para o equivalente 

de produção de 2,5 fardos de 227 kg/h/pé de 
largura;

•	 Assegurar vedação perfeita dos batedores;
•	 Rotação de cilindros de pinos de 450 a 500 RPM;
•	 Espaçamento entre a ponta dos pinos e a grelha 

(1/2” a 5/8”) em toda a largura da máquina;
•	 Ajustar a folga dos pinos – grelha com a grelha se 

existem furos longos, ou com mancais de rolos;
•	 Limpar a grelha a cada turno e conferir estado e 

alinhamento das barras de grelha.

(II) O extrator de algodão em caroço
O extrator de algodão em caroço comporta rolos 
dentados (serrilhas) que rodam em frente de grade 
de barras (figura 6). A máquina é dedicada a separar 
a sujeira grossa (casquinhas e caules). A limpeza do 
algodão em caroço, aplicado sobre os rolos denta-
dos por meio de escovas estáticas, ocorre por cen-
trifugação e batimento sobre as barras. O nome HL 
usado no Brasil para designar o extrator instalado 
nos processos antigos vem de H.L.S.T, um modelo 
de extrator de três cilindros introduzido no Brasil 
pela Murray/Piratininga. O extrator retira mais de 
50% dos resíduos maiores. Ele é indispensável para 

o algodão em caroço de colheita mecânica. Ele re-
tira de 20% a 50% dos resíduos totais (colheita com 
picker).

Dicas para uma boa extração do algodão 
em caroço:
•	 Dimensionar a máquina para o equivalente de 

produção de 2,5 fardos de 227 kg/h/pé de lar-
gura;

•	 Rotação do(s) primeiro(s) cilindro(s) extra-
tor(es) de 330 a 400 RPM dependendo do 
modelo;

•	 Folga recomendada de 1/2” entre a ponta dos 
dentes de serrilha e as barras de batida; 

•	 Os dentes de serrilhas devem sempre ser ex-
tremamente afiados;

•	 As escovas fixas (aço ou nylon) devem ser fir-
mes, pouco deitadas e tocar o fundo do canal de 
serrilhas;

•	 Duas barras são o suficiente para o primeiro ci-

Figura 5. Batedor inclinado (Fonte: Cotimes do Brasil, 2007)

Figura 6. Extrator (Fonte: Cotimes do Brasil, 2007)
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lindro do HLST;
•	 As grades de barras devem ser ali-

nhadas para ter a folga certa em toda 
a largura;

•	 Limpar a grelha em cada turno e con-
ferir estado e alinhamento das barras 
de grelha.

(III) O alimentador de descaroçador
O alimentador de descaroçador re-
cebe o algodão em caroço da rosca 
alimentadora. Sua função consiste 
em alimentar o descaroçador uni-
formemente e de forma regulada, 
garantindo uma limpeza e abertura 
complementares e finais do algodão 
em caroço. Os alimentadores moder-
nos combinam limpeza e extração. 
As regulagens padrões recomenda-
das são em geral as mesmas que as 
indicadas para os batedores e extra-
tores. Os alimentadores aproveitam 
de um algodão bem aberto, o que 
permite uma boa eficiência. Utiliza-
do sozinho, o alimentador moderno 
pode tirar até 40% da matéria es-
tranha do algodão em caroço, 70% 
da casquinha, 15% do piolho e 40% 
de outra sujeira. Os alimentadores 
antigos, do tipo Mitchell Standard 
e Super-Mitchell, desenvolvidos a 
partir do Modelo K (1930) antes da 
colheita mecânica, têm uma eficiên-
cia limitada em termos de limpeza e 
regularidade da alimentação. 

Dicas para um bom desempenho 
dos alimentadores Mitchell Standard 
e Super-Mitchell:
•	 Reforçar a sequência e garantir a efi-

ciência máxima das etapas anterio-
res de pré-limpeza;

•	 Instalar motorredutores para a mo-
vimentação dos rolos dosadores (ga-
nho de produtividade de até 25%);

•	 Trocar as chapas furadas traseiras 
por grelhas de barras de ¼” espaça-
das de 5/16”;

•	 Limpar a máquina em cada turno, 
em particular as grelhas traseiras;

•	 Cuidar da conformidade e manter em 
perfeito estado a totalidade das serri-
lhas e escovas.

(IV) Conclusão da limpeza do
algodão em caroço
A limpeza do algodão em caroço partici-
pa muito da qualidade da fibra. Mas ela 
tem um custo e deve ser desenhada e 
operada em função da carga do algodão 
em caroço, considerando o ganho em 
melhoria da qualidade e do valor de mer-
cado da fibra, ganho pela proteção do 
material nas etapas posteriores do pro-
cesso, perda inevitável de matéria, con-
sumo de energia e custo da manutenção.

Recomendação de sequência de pré
-limpeza para os algodões colhidos me-
canicamente com fusos (figura 7):
•	 Um cata-pedras;
•	 Duas etapas de pré-limpeza (PL1 com 

batedor + extrator e PL2 com batedor 
e eventual complemento);

•	 Um extrator-alimentador por desca-
roçador.

Nos processos de desenho antigo, a 
única etapa de limpeza (1 batedor + 1 
HLST) não basta para eliminar os caules 
e as cascas. Muitos entram nos peitos do 
descaroçador, com consequências pés-
simas sobre produção e valorização da 
fibra. Uma etapa adicional de pré-limpe-
za com batedor e extrator é sempre alta-
mente recomendada.

3.2 “Cata-piolho” do descaroçador
O objetivo do “cata-piolho” é separar por 
força centrífuga (cata-piolho superior) 
ou por gravidade (cata-piolho inferior) 
caroço abortado ou pequeno e outras 
matérias estranhas densas. O dispositivo 
utiliza a força de inércia da matéria ao 
sair da câmara de beneficiamento.

Dicas para conseguir a eficiência 
do cata-piolho:
•	 Regular a distância das serras até per-

der fibras na forma de mechas; 
•	 No caso de sucção na saída do cata-
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piolho (Lummus), conferir permanentemente a 
limpeza e a regulagem das tomadas de ar para 
evitar perdas de fibra;

•	 Nos descaroçadores de tipo Murray 80 e 90 ser-
ras, sem regulagem do cata-piolho, a perda de 
fibra no cata-piolho é anormal e em geral devida 
a desgaste ou não conformidade de serras. Nun-
ca se deve acrescentar uma chapa para trancar o 
cata-piolho.

3.3 Limpeza da fibra
Na saída do descaroçador, a fibra comporta ma-
térias estranhas e apresenta um aspecto mais ou 
menos irregular, com mechas (fibra encarneira-
da) e manchas. O mercado justifica a limpeza da 
fibra pelo sistema de ágios/deságio envolvendo 
o tipo (regularidade de aspecto), a cor e o grau 
de folha.

Os objetivos da limpeza da fibra são limpar e 
pentear a fibra para melhorar o seu valor comercial. 

Os dispositivos utilizados são de tipo pneumático 
(limpador centrífugo) e mecânico (limpador de ser-
ras). As usinas modernas geralmente têm os dois ti-
pos de máquinas, enquanto as de tipo antigo com 
jato de ar não utilizam o limpador centrifugo.

(I) O limpador centrífugo
A limpeza centrífuga consiste em separar o mate-
rial mais denso do que a fibra pela força de inércia. 
Os limpadores centrífugos aceleram o fluxo de ar 
até uma curva fechada (o ângulo forte cria a força 
centrifuga), com uma fenda de ejeção regulável à 
mão. O material mais denso que a fibra não con-
segue realizar a curva e cai pela ranhura (figura 8). 
Este tipo de limpador elimina os resíduos grossos 
(piolhos, caroços, fragmentos de casca de caroço, 
miolo, mechas de fibra), com 10% de eficácia, sem 
nenhum desgaste à fibra.

A depressão na tubulação entre o descaroçador 
e o limpador tem que ser de 2 a 2 ½” de água. 

Figura 7. Sequência recomendada para a pré-limpeza do algodão convencional (Fonte: Cotimes do Brasil, 2011)
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Dicas para uma limpeza centrífuga 
eficiente:
•	 Manter o sistema de regulagem da 

faca sem jogo e lubrificado para re-
gulagens precisas;

•	 Abrir a ranhura até começar perder 
fibra e fechar um pouco;

•	 Não hesitar perder um pouco de fi-
bra. A primeira fibra a ser ejetada fica 
na forma de mechas mais densas, 
que é interessante eliminar.

(II) O limpador de serras
O condensador separa a fibra do ar de 
transporte e forma uma manta de fibra. 
A manta é mantida sob pressão enquan-
to ela é penteada pelos dentes do rolo 
de serra. As fibras são individualizadas e 
as manchas são disseminadas (pentea-
gem). A fibra é arremessada contra as 
barras afiadas, eliminando as matérias 
estranhas afrouxadas por centrifuga-
ção, batimento, gravidade e circulação 
de ar (limpeza) (figura 9). 

A disposição dos limpadores de plu-

ma de serra pode variar, com uma má-
quina para vários descaroçadores de 
baixa produção, no caso dos processos 
de desenho antigo, ou uma máquina por 
descaroçador, no caso dos descaroçado-
res de produção de cinco fardinhos por 
hora ou mais. 

O desempenho dos limpadores de 
serra resulta da interação entre a den-
sidade da manta alimentada, velocida-
de de rotação do rolo de serra, relação 
de penteagem e regulagens. A capaci-
dade normal de trabalho do limpador 
de pluma de serra é de 1 a 1.3 fardos 
de 227 kg/pé de largura.  Limpadores 
modernos conseguem desempenho 
satisfatório com taxa de alimentação 
até 1.7 fardo de 227 kg/pé de largu-
ra. No caso dos conjuntos de desenho 
antigo, uma máquina de largura 66” é 
sempre subdimensionada. 

Um limpador de 86” é adaptado para 
um conjunto de cinco descaroçadores 
de 80 ou 90 serras, enquanto um con-
junto de seis descaroçadores exige uma 
máquina de largura maior (as máquinas 
modernas têm largura de 102” a 108”) 
ou duas máquinas de 66” encostadas de 
traseira uma na outra, com fluxo dividido 
(figura 10). Neste caso, é importante:
•	 Uma altura de instalação suficiente 

com base do condensador a três me-
tros acima do chão, mínimo para per-
mitir uma divisão boa da fibra entre as 
duas máquinas;

•	 Uma velocidade reduzida dos con-
densadores até obter uma manta sem 
furos.

O limpador de serra elimina os resí-
duos finos (fragmentos de casca, piolhos, 
folhas) com 40% a 50% de eficácia. A lim-
peza é puxada e a fibra se torna homo-
gênea graças à penteagem. Todavia, ela 
sofre danos. As características afetadas 
pela limpeza da pluma são as seguintes:
•	 A força de tração sobre as fibras gera 

quebras, que aumentam com a velo-
cidade de serra e relação de pentea-
gem. O comprimento comercial e a 

Figura 8. Corte 
dolimpador centrífugo 
(Fonte: Lummus Corp., 
[19--])
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uniformidade diminuem e a taxa de fibras curtas 
aumenta;

•	 A limpeza reduz a folha;
•	 A penteagem melhora o tipo e a cor;
•	 Neps de fibra são criados na formação da manta 

e na limpeza; outros são eliminados;
•	 Neps de casca de caroço são fragmentados.

Dicas para uma limpeza de serra eficiente:
O limpador de pluma é uma máquina extrema-
mente perigosa. Antes de qualquer intervenção a 
máquina deve ser desligada e travada.
•	 Manter a tela do condensador em perfeito esta-

do, sem emenda larga (epóxi a evitar);
•	 Manter uma vedação perfeita nas laterais e na 

largura do tambor de condensador;
•	 -Abrir visores nas laterais da máquina para regu-

lagem do flutuante, se estes não existirem (figu-
ra 11);

•	 Após os visores estarem disponíveis, se torna 
possível a regulagem precisa da máquina, provi-
denciando todas as regulagens da parte alimen-
tadora e em particular as distâncias entre rolo 
flutuante e a barra de alumínio. É fundamental 
observar todas as regulagens recomendadas 
pelo fabricante, observando a seguinte sequên-
cia:

•	 Alinhar verticalmente os centros do eixo do flu-
tuante e do tambor de serrilha;

•	 Regular a distância flutuante – serra (em geral 
1.5 a 2.5 mm); 

•	 Regular a folga entre o flutuante e a barra de ali-
mentação (0.25 mm). Essa regulagem é a mais 
importante. Se for errada, com folga maior, o de-
sempenho cai muito, com muita perda de fibra 
(figura 12);

•	 Regular a pressão do flutuante apertando as 
molas laterais até eliminar as oscilações;

•	 Regular a posição dos rolos alimentadores supe-
riores (figura 13);

•	 Regular as barras de batida mais próximas pos-
síveis da serra, com distância recomendada na 
ponta (0,8 a 2,4 mm) e na base. As perdas de fibra 
em geral não resultam de barras apertadas, mas 
de regulagens erradas na parte alimentadora;

•	 Regular as escovas rotatórias e o corta vento.

Outras dicas:
•	 Abrir janelinhas na subida do condensador para aju-

dar a repartição da manta na largura da máquina;

Figura 9. O limpador de fibra de serra 
(Fonte: Continental Eagle Corp., [19--].)

Figura 10. Limpa pluma de 66” com fluxo dividido
(Fonte: Cotimes do Brasil, 2007)
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•	 Nas máquinas modernas, montar um 
moto-redutor para a regulagem fina das 
rotações do condensador em função da 
taxa de alimentação;

•	 Afiar as barras de batida a cada safra;
•	 Pode ser interessante acrescentar chapas 

reaplicadoras embaixo de algumas bar-
ras de batida.

4. Embalagem dos produtos
Os objetivos do enfardamento da fibra con-
sistem em compactá-la, para facilitar e bara-
tear seu armazenamento e transporte. 

O condensador geral comporta um tam-
bor giratório de tela ou chapa furada que 
separa a fibra de seu ar de transporte e a 
condensa em uma manta (figura 14). A velo-
cidade de rotação entre 6 e 18 RPM deve ser 
ajustada para conseguir uma manta consis-
tente sem embuchamentos. A manta desli-
za na bica até a prensa. O comprimento da 
bica depende da capacidade do processo 
(3,2 m para 10 fardos/h a 11 ou 12 m para 
60 fardos/h). A largura da bica é de 1020 ou 
1370 mm conforme a largura das caixas da 
prensa. A sincronização e a velocidade do 
alimentador precisam ser ajustadas de ma-
neira a evitar o acúmulo excessivo de fibra 
(enrolamento) ou ruptura da manta na bica. 
A capacidade da usina determina a veloci-
dade do calcador. Mais lento o calcador e 
mais irregular o peso dos fardos.

A prensa hidráulica é responsável pela 
prensagem da fibra e formação de um far-
do (figura 15). A capacidade das prensas 
varia muito, desde 15 fardos/h até 60 far-
dos/h. As Unidades de Bombeamento Hi-
dráulico (UBH) permitem acionar a prensa, 
gerando fluxos de fluido hidráulico. No caso 
das prensas antigas, a UBH é simples, com 
controle geralmente totalmente manual. A 
automação das numerosas prensas de tipo 
antigo que operam no Brasil é possível, mas 
limitada. 

A melhoria mais comum é a instalação de 
um sistema elétrico de rotação das caixas. O 
sistema hidráulico das prensas modernas é 
mais complexo, em função do número de 
atuadores. A automação da prensa, necessá-
ria com o aumento de capacidades e com-

Figura 11. Visor 
lateral de LP (Fonte: 
Cotimes do Brasil, 
2008)

Figura 12. Falta de 
penteagem e perda de 
fibra (Fonte: Cotimes 
do Brasil, 2008)
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Figura 13. Regulagens essenciais do limpador de pluma de tipo Constellation 66” ou 86” (Fonte: Continental 
Moss Gordin, Bul. IB-70 [19--])

Figura 14. Condensador geral (Fonte: Continental 
Eagle Corp. [19--])

Figura 15. Prensagem do fardo na prensa (Fonte: 
Cotimes do Brasil, 2010.)
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plexidade dos sistemas hidráulicos, é 
justificada também pelo interesse em 
reduzir a mão de obra e a necessidade 
de segurança dos operadores. É impor-
tante lembrar que mais de 75% das fa-
lhas em sistemas hidráulicos e de lubri-
ficação ocorrem devido ao excesso de 
contaminação.

Trabalhar com prensas modernas 
exige pessoal bem treinado para operar 
o equipamento em condições adequa-
das. Também é imprescindível o conhe-
cimento técnico referente aos sistemas 
hidráulicos e automação, para uma ma-
nutenção preventiva rígida, evitar prá-
ticas erradas e intervenções empíricas 
e perigosas como, por exemplo, altera-
ções de regulagens de pressão. 

No Brasil as características dos fardos 
são determinadas pela NBR 12959/1993. 
Têm densidade universal de 360 a 500 
kg/m3. Os fardos de 200 kg têm dimen-
sões de 1.060 x 530 mm, com altura de 
950 a 1.000 mm. Os de 227 kg têm di-
mensões de 1.400 x 530 mm, com altu-
ra de 720 a 750 mm. O peso dos fardos 
tem de ser o mais uniforme possível, de 
forma a diminuir os gastos de energia 
na prensagem e problemas na indústria 
têxtil. A amarração é em geral feita com 
arames de aço-carbono (figura 16) ou 
fita plástica de matéria reciclada (figu-
ra 17). Os fardos de 200 kg utilizam seis 
arames de comprimento 2520 mm en-
quanto os fardos de 227 kg devem ser 
aramados com oito unidades de com-
primento 2.210 mm a 2.260 mm. As bi-
tolas mais comuns são de 3,5 a 3,7 mm. 
Já existem no Brasil sistemas automati-
zados de amarração das fitas com tipo 
especial de solda.

O fardo amarrado deve ser protegido 
da contaminação por tela de algodão 
(NBR 12959/1993). Cada fardo deve ser 
identificado por uma marcação do lote 
de expedição e por uma etiqueta com o 
número individual do fardo, em dígitos 
e código de barra, conforme o Sistema 
Abrapa de Identificação de Fardos de 
Algodão (SAI). 

Figura 16. Arames de 
aço-carbono (Fonte: 
Cotimes do Brasil, 
2011)    

Figura 17. Amarração 
automática com fita 
(Fonte: Cotimes do 
Brasil, 2011)
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Os fardos embalados são armazenados com ou 
sem umidificação, respeitando normas de seguran-
ça, a céu aberto (pátios) e em locais fechados (arma-
zéns e galpões). Procurando estabilidade, os fardos 
deveriam ser empilhados deitados (figura 18). An-
tes de ser emblocados, os fardos devem ficar pelo 
menos dois dias numa área de espera com acesso 
fácil para prevenção de incêndio. O emblocamento 
dos fardos é feito a critério de cada empresa e pode 
ser efetuado em função dos tipos visuais ou segun-
do os tipos visuais e as características HVI. Neste 
caso o bloco é constituído de fardos homogêneos 
para uma combinação de características de fibra 
(visuais e instrumentais), destinados a um contrato 
particular e em geral maior valorização da fibra. 

Dicas para prensagem e embalagem 
dos produtos:
•	 Manter o tambor do condensador limpo com 

boas vedações e rotações conformes;
•	 Defletores ou entradas de ar falso na tubulação 

de subida podem ser necessários;
•	 O rolo de borracha do condensador deve garan-

tir a vedação para evitar retorno da manta;
•	 Combinar as rotações do condensador, o com-

primento da bica e a velocidade do empurra-
dor/calcador para evitar o sanfonamento da 
amostra;

•	 Evitar a prensagem da fibrilha nas prensas de 
fardos para evitar contaminação e perda de 
produção;

•	 Ter à disposição um sistema de filtração de óleo 
portátil;

•	 Filtrar óleo novo antes de colocar no reservató-
rio da UBH;

•	 Embalar os fardos após amarração;
•	 Sacos de fardos de tecido resistem melhor do 

que os de malha;
•	 Empilhar os fardos deitados para evitar caídas e 

acidentes;
•	 Introduzir características HVI no emblocamento 

para melhor valorização comercial;
•	 Sempre deixar os fardos numa área de espera 

durante no mínimo 48 horas;
•	 Não utilizar o prédio de beneficiamento 

como área de espera ou de armazenamento 
dos fardos;

•	 Utilizar atomização da água nos prédios de 
armazenamento de fardos para manter ou ga-
nhar peso.

5. Gestão da manutenção
A gestão da manutenção é prioritária e permanen-
te para evitar as paradas e perdas de produção. O 
programa de manutenção é organizado utilizan-
do-se vários documentos. A manutenção preven-
tiva deve ser privilegiada para reduzir ao mínimo a 
manutenção corretiva. 

A primeira operação de manutenção é a limpe-
za. Lembrando que a limpeza interna das máqui-
nas é indispensável às inspeções necessárias à de-
tecção de anomalias ou índice de futuras quebras. 
Deve ser evitado o uso de ar soprado (comprimido 
ou não) que tem pouca eficácia em termos de cole-
ta. Tal prática transfere a poeira de um lugar ao ou-
tro e também sobre o algodão e os equipamentos 
mais sensíveis. A limpeza sistemática com vassoura 
deve ser preferida.

A segunda operação da manutenção preventi-
va é o planejamento com as necessidades de cada 
máquina (operações a cada turno, diárias, sema-
nais, quinzenais, etc.). 

O pessoal deverá ter tarefas bem definidas, com 
a elaboração de check-list de limpeza e de inspe-
ção. As inspeções devem ser sistemáticas (a cada 
turno, diárias, semanais, quinzenais, etc.), com má-
quinas paradas. A atenção sobre rolamentos, po-
lias, retentores, mancais, correias, correntes, entre 
outros componentes importantes, renderá boas 
horas de produção. 

O controle de paradas de máquinas e da usina 
é uma ferramenta imprescindível para nortear a 
gestão, ter disponíveis as informações de anoma-

Figura 18. Excelente empilhamento de fardos (Fonte: Co-
times do Brasil, 2011)
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lias, identificar e estudar suas causas. 
Com isto buscar as soluções necessárias 
coerentes, de forma organizada e com 
o mínimo custo. O controle das paradas 
de máquinas deve ser preenchido com 
bastantes detalhes sobre cada ocorrên-
cia (máquina, órgão, peça) e utilizar lis-
tas predefinidas para cada critério, para 
evitar o registro de ocorrências idênti-
cas com nomes ou ortógrafos diferen-
tes, o que complica muito ou até impos-
sibilita a análise.

As intervenções nas máquinas devem 
ser registradas numa planilha específica 
constando as mais diversas informações, 
tais como data, peças trocadas, marca, 
quem efetuou o serviço, etc.

Dicas para a manutenção na 
algodoeira:
•	 Dedicar à manutenção preventiva 

(diária, semanal e mensal) em média 
um mínimo de 2h30 por dia (durante 
horário de pico);

•	 A manutenção corretiva não deveria 
ultrapassar uma média de 1h15 por 
dia;

•	 Treinar o pessoal encarregado da 
manutenção;

•	 Trabalhar com manuais dos fabri-
cantes;

•	 Ter ferramentas necessárias e  instru-
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mentos indispensáveis, tais como ter-
mômetro a laser, tacômetro, relógio 
comparador, manômetro diferencial 
e tubo de Pitot;

•	 Comprar peças de reposição de quali-
dade conforme os requisitos de mar-
cas dos técnicos;

•	 Possuir alguns órgãos essenciais de 
máquinas prontos para serem mon-
tados, a fim de minimizar o tempo de 
parada, tais como: um tambor de ser-
rilhas de extrator; um eixo de serras de 
descaroçador com serras novas; um 
tambor de escovas para descaroçador;  
um cilindro de serra de limpador de 
pluma; um rolo flutuante de limpador 
de pluma; uma barra de alimentação 
de limpador de pluma.

6. Segurança

Antes de qualquer intervenção nas má-
quinas, desligar a chave geral e trancá-la 
com cadeado, colocar uma placa de 
aviso, conferir a ausência de partida do 
equipamento, e guardar a única chave 
no bolso do responsável da intervenção, 
para evitar qualquer ligação de máqui-
na ou adotar um procedimento padrão 
disciplinar de segurança.

O beneficiamento de algodão é uma ati-
vidade muito perigosa e possui inúme-
ros fatores que possibilitam a ocorrência 
de acidentes de trabalho e incêndios, 
como: ruído muito alto, muitas partes 
das máquinas em movimento com altas 
velocidades, peças e acessórios muito 
afiados ou pontiagudos (serras, cilindros 
de pinos, polias de motores, etc.), muito 
trabalho manual com pouca automação, 
matéria em contínuo atrito com partes 
metálicas, produto de fácil combustão 
(algodão), entre outros.

Devido à sazonalidade da atividade e 
ao grande volume de mão de obra com 
nível de escolaridade menos exigente, 
o número de acidentes ou atos insegu-
ros nas usinas é elevado e causa preo-
cupações aos industriais. É necessário 

Figura 19. Placa de 
advertência no painel
(Fonte: Cotimes do 
Brasil, 2010)
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preservar a integridade física dos colaboradores, 
bem como controlar o custo, que impacta a saúde 
financeira das empresas, tanto pelos desembolsos 
realizados como pelo prejuízo em função dos dias 
parados por acidentes.

Dicas para prevenção de acidentes na algodoeira:
•	 Conhecer, difundir e aplicar as Normas Regula-

mentadoras Brasileiras vigentes e principalmen-
te as NR 01, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 15, 23, 26 e 31;

•	 Desligar, avisar e bloquear o equipamento no 
caso de manutenção, limpeza e inspeção; 

•	 Colocar placas de avisos nos painéis (figura 19). 

Conferir a ausência de energia;
•	 Utilizar sempre os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI);
•	 Providenciar medidas de prevenção coletivas;
•	 Sempre acionar sirene durante alguns segundos 

antes de ligar qualquer equipamento; 
•	 Manter partes em movimento sempre com pro-

teções instaladas e firmes;
•	 Não colocar mãos e pés sobre as partes em mo-

vimento ou embaixo delas;
•	 Nunca subir sobre os equipamentos ou aces-

sar seu interior quando eles estiverem em 
funcionamento.
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Influência da qualidade da fibra de 
algodão na indústria e sua valorização

O algodão é uma fibra natural, por-
tanto, muito heterogênea. Para a in-
dústria as características do algodão 
são cada vez mais importantes, pois o 
mercado exige fios mais finos, e, além 
disso, as máquinas na indústria têxtil 
aumentaram muito a velocidade de 
trabalho. Isto gera uma pressão pela 
melhoria e análise confiável da quali-
dade da fibra.

Para os produtores de algodão, a 
classificação visual e a análise HVI são 
fundamentais, pois a indústria aos 
poucos vai aumentando a pressão na 
questão da qualidade. Não podemos 
esquecer que fatores como a área de 
plantio, colheita, descaroçamento 
também influem na produtividade da 
indústria. 

1. Principais parâmetros de 
qualidade da fibra de algodão e 
seus sistemas de avaliação  
A fibra de algodão é um pelo na super-
fície do caroço de algodão, que cresce 
e apresenta depósitos sucessivos de 
celulose nas suas paredes secundárias. 

Finalmente, a fibra que é usada pela in-
dústria é um tubo de celulose que será 
caracterizado por diversos parâmetros 
(figura 1).

Na análise visual é verificada a con-
dição geral do algodão em pluma. É 
classificado por tipo, cor e grau de fo-
lhas. O tipo é determinado levando em 
conta a cor das fibras, a presença de fo-
lhas, que irá caracterizar as impurezas e 
o beneficiamento. Ele é definido pelas 
duas primeiras letras da classificação 
(31: Middling-M). Uma terceira letra dá 
o grau de folha (31-2: Middling-Folha 
2). É importante na seleção da maté-
ria-prima a realização do take-up, ope-
ração realizada pelo classificador, ava-
liação complementar da classificação 
instrumental. 

Quanto aos parâmetros intrínse-
cos, são avaliados no HVI (High Volu-
me Instruments, figura 2): finura, com-
primento, uniformidade, resistência, 
alongamento, fibras curtas, reflexão, 
amarelamento, color grade, maturida-
de, quantidade de impurezas, grau de 
folha, etc. Estas informações permitem 
níveis de controle melhores na arma-
zenagem e seleção, pois medem com 
precisão as características intrínsecas 
do algodão. 

Recomenda-se utilizar o SCI (índice 
de fiabilidade) para o controle da mis-
tura na indústria. O sistema deve conter 
parâmetros para cada item especifica-
do quanto aos requisitos de qualidade 
da fibra. O objetivo é que os fardos que 
não atendam a estas especificações 
sejam retirados para não entrarem na 
mistura. 

No beneficiamento do algodão tam-
bém podemos utilizar o AFIS (Advan-
ced Fiber Information System), visando 
avaliar a qualidade da fibra tanto no 
cultivo como na escolha das varieda-

Figura 1. Fibra 
de algodão em 
microscopia eletrônica 
(Foto: Wikipedia)



ampa - imamt  2012   

209

des. Os resultados do AFIS também otimizam os 
métodos de colheita automática, do descaroça-
mento, intervalos de manutenção e as influências 
das ajustagens e velocidade. Como explicado em 
outra parte deste manual, os processos de bene-
ficiamento afetam significativamente as qualida-
des da fibra, conforme resumido na tabela 1.

2. As qualidades da fibra e sua importância
 para a indústria têxtil
As características da fibra são fundamentais para 
o andamento dos processos de fiação, e para a 
qualidade dos produtos obtidos pela indústria. 
Destacamos a seguir quais as principais caracte-
rísticas da fibra e suas influências no processa-
mento do algodão na indústria.

Incidência da qualidade da fibra no
processo de fiação: 
•	 Comprimento, finura e resistência são funda-

mentais para o bom andamento da fiação e 
tecelagem. 

•	 O comprimento e uniformidade são caracte-
rísticas muito importantes para a fiação tendo 
em vista que elas trabalham com sistemas de 
estiragem, o que limita o trabalho a uma pe-
quena gama de comprimentos de fibras. 

•	 Fibras na seção transversal do fio: o número 
mínimo de fibras é 80 fibras para fios de anel e 
110 fibras para fios de rotor. 

•	 Impurezas nas fibras: afetam diretamente o ín-
dice de imperfeições no fio. Nos filatórios re-
comenda-se menos de 3 a 4 mg de impurezas 
por grama de fita e 80 partículas devem pesar 
4 mg. A relação resistência/alongamento à ro-
tura da fibra e do fio é direta e linear. 

•	 Neps é um grande problema no processo têx-
til, nos fios afeta a qualidade e eleva os índices 
de roturas na fiação e tecelagem. Causa a que-
da na eficiência, aumentando desperdícios e 
imperfeições nos fios. 

•	 Fibras longas, livres de sujeiras e micropó, são 
necessárias para obter bom   desempenho na 
fiação e tecelagem (tabela 2)

•	 Como exemplo, sabemos que o capulho tem 
um baixo índice de fibras curtas (<4%), mas os 
processos acabam gerando um aumento neste 
índice, o que cria uma necessidade de maior 
controle nas fiações. 

Incidência da qualidade da fibra para o
produto acabado: 
•	 O comprimento da fibra é fundamental na 

aparência do fio. 
•	 Finura e maturidade: afeta muito a aparência. Há 

também uma forte correlação entre a finura da fi-
bra e a variação da tonalidade nos fios e tecidos 
tintos. 

•	 Os neps no fio influem na aparência do teci-
do acabado, especialmente na absorção do 

Figura 2. Equipamentos de análise da qualidade da fibra 
HVI-Uster (Foto:  USTER)

Característica HVI Influência Como

Micronaire não  

Comprimento + reduz

Uniformidade + reduz

Fibras curtas + aumenta

Resistência + reduz

Cor não  

Impurezas ++  aumenta ou reduz

Neps + aumenta

Fragmentos de cascas + aumenta

Preparação ++  

Tabela 1. Influência do descaroçamento na qualidade da fibra



corante durante o processo de tin-
gimento e este efeito negativo do 
acabamento dificilmente poderá 
ser reduzido.

•	 Um dos maiores problemas para a 
indústria é o barramento (formação 
de listras no tecido), que é causado 
por: fibra – 70%; variação do título 
do fio – 10%; variação da torção – 
10%; pilosidade – 10%.

•	 Os barramentos também podem ser 
causados por: variação do micro-
naire, mistura de algodão de áreas 
diferentes, mistura de variedades 
de algodão, mudanças no ciclo de 
crescimento da planta (figuras 3 e 4).

•	 Alto C.V.% do micronaire também 
causa barramento. Na mistura do 
algodão deve ser ≤10% e a média 
entre as misturas deve ser de ≤ 0,1 
ponto.
 

O controle de qualidade da fibra
de algodão na fiação: 
A importância das características das 
fibras depende do tipo de fiação. Para 
a fiação de anéis, por exemplo, as prin-
cipais características são, por ordem 
de importância: comprimento, unifor-
midade, resistência e finura da fibra. Já 
para a fiação a rotor as principais são: 
resistência, finura, comprimento, uni-
formidade e impurezas.

Durante os processos de transfor-
mação, a indústria têxtil realiza con-
troles de diversos parâmetros ligados 
direta ou indiretamente à qualidade 
da fibra:
•	 Analisa a eficiência da limpeza 

quantitativa e qualitativa da fibra 
para evitar perdas.

•	 Na fiação, um aumento de até 100 
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Índice de impurezas

Até 1,2% - Muito pouca 1,2% a 2,0% - Pouca 2,0% a 4,0% - Média

4,0 a7,0 - Alto Mais de 7% - Muito alto

Figura 3.  Três 
variedades de 
algodão na mesma 
área de plantio 

Figura 4. Variações 
ocorridas devido 
ao índice de fibras 
imaturas

Tabela 2. Índice de impurezas na fibra de algodão
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neps na sala de abertura é considerado como 
muito bom. Na maioria dos casos, esse aumen-
to encontra-se entre 100 e 200 neps; acima 
disto, a fiação precisa reavaliar o processo de 
limpeza. 

•	 Para uma boa qualidade do fio, a carda deve 
eliminar de 70 a 80% dos neps. Os neps podem 
ser de dois tipos diferentes: neps de imaturida-
de, ou neps de casca (figura 5). As fiações utili-
zam o aparelho AFIS para analisar o conteúdo 
de neps, o tamanho e o tipo de impurezas e o 
comportamento do comprimento da fibra no  
processo, desde a matéria-prima até o pavio. 
Isto permite avaliar e intervir no processo.

•	 Na compra do algodão, a análise AFIS fornece 
informações fundamentais para que se possa 
cumprir com as exigências de qualidade. Es-
tes resultados também são determinantes na 
composição da mistura do algodão.

3. Principais características do fio e
consequência em tecelagem
A análise de fios é fundamental para manter a 
qualidade final da fiação. No processo de fiação, 
há muitos pontos que interferem diretamente na 
qualidade. 

Muitas análises são realizadas no fio: 
•	 Título: Análise do peso em gramas/1000m 

de fio.
•	 Torção: Análise do n° de torções/metro.
•	 Resistência: Teste que determina a resistên-

cia, e o alongamento do fio.
•	 Regularidade: Análise da variação da massa 

do fio, dos pontos finos, pontos grossos, neps 
e a pilosidade do fio. Este teste possibilita pre-
ver a qualidade final do tecido.

•	 Defeitos pouco freqüentes: Teste que deter-
mina a quantidade de “buchas” no fio.

•	 Coeficiente de atrito: Teste que determina o 
atrito gerado pelo fio no desenrolamento. 

•	 Observação: Em todos os índices é importan-
te a análise do coeficiente de variação.

A pilosidade exerce grande influência na apa-
rência do tecido. Variações de pilosidade entre 
bobinas resultam em listras no sentido da trama, 
no tecido plano, ou aparência enevoada, no teci-
do de malha (figura 6).

Figura 5. Dois tipos de neps: neps de ima-
turidade (A) e neps de casca (B)

Figura 6. A pilosidade está se tornando cada vez mais 
importante no que tange às condições operacionais, tendo 
em vista o aumento nas velocidades dos processos têxteis. 
Pilosidade >7% e variando entre embalagens pode produzir 
listras nos materiais de uma só cor.

A

B
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As qualidades do fio terão incidên-
cia sobre os processos de tecelagem 
(figura 7). Por exemplo, a parada de 
trama é um ponto importante na ava-
liação da qualidade dos fios. As tecela-
gens de alta produção exigem menos 
de 1 ruptura para cada 100.000 m de 
fio. A preparação à tecelagem e a tece-
lagem exigem muito do fio. Em função 
disso a resistência e sua variação, além 
do alongamento, interferem muito no 
andamento dos fios de urdume.

Para a malharia, o fio precisa apre-
sentar alongamento e elasticidade 
uniformes. Pontos finos e/ou pontos 
grossos (figura 8) causam paradas, 
buracos na malha ou até agulhas 
quebradas.  Filatórios e teares de alta 
velocidade impõem muitos esforços 
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Figura 8. Os 
defeitos pouco 
frequentes no fio 
têm influência direta 
na produtividade 
da preparação da 
tecelagem e na 
aparência do tecido.

Figura 7. Incidência 
da qualidade do fio 
sobre os processos 
de tecelagem

sobre as fibras têxteis, afetando ne-
gativamente a resistência e o alonga-
mento.  A eficiência de um tear de alta 
velocidade será sempre menor do que 
a de um tear mais lento, trabalhando 
ambos nas mesmas condições. Para se 
ter eficiência igual nos dois teares, o 
tear de alta velocidade precisa ser ali-
mentado com fio de menor índice de 
rotura.

4. Valorização comercial da fibra
O mercado tem visto com bastante sim-
patia que a classificação de algodão no 
Brasil tem evoluído sistematicamen-
te nos últimos anos, propiciando aos 
consumidores uma acuidade cada vez 
maior nos resultados medidos, tanto 
visualmente como pelo auxílio de ins-
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trumentos. É raro hoje que uma fiação – localizada 
no exterior ou no mercado interno – venha a ad-
quirir algodão para seu consumo sem verificar pre-
viamente os resultados do algodão que pretende 
adquirir.

O mercado tem também demonstrado que a 
qualidade física do algodão (tipo, cor, impurezas, 
etc.) deve ser proporcional à qualidade intrínseca 
da fibra encontrada pela medição tecnológica. As-
sim, por exemplo, o mercado não admite que um 
algodão de boa qualidade física, por exemplo, um 
algodão tipo 31-2, tenha características ruins de 
fibra, como alto índice de fibras curtas, presença 
exagerada de neps ou um comprimento da fibra 
que não possibilite a sua utilização em fiações car-
dadas ou penteadas que produzem fios médios e 
finos.

Muitas vezes, desejando produzir algodão de 
melhor qualidade em termos de tipo, o beneficia-
mento acaba, involuntariamente, prejudicando 
a fibra do algodão, principalmente em função da 
velocidade empregada no processo, que provoca 
excesso de atrito na fibra. O resultado é um algo-
dão limpo, mas com características de fibra muito 
pobres. Isto se revela no comprimento (UHML), 
no alto índice de fibras curtas (acima de 10%) e na 
excessiva presença de neps. Esse algodão, embo-
ra mais limpo, acaba rejeitado pelos compradores 
e é vendido por preço depreciado. Em outras pa-
lavras, o produtor perdeu rendimento de fibra na 
algodoeira para limpar o algodão e não conseguiu 
o ágio esperado na venda de um tipo mais limpo. 

Essas características de tipos finos, mas com 
resultados pobres em termos de fibra, aparecem 
quando são feitas as análises nos laboratórios 
equipados com HVI. Porém, quando a medição 
do laboratório aponta o problema, a algodoeira já 
produziu uma quantidade enorme de fardos. Isto 
porque, na melhor das hipóteses, o resultado do 
laboratório só irá mostrar a realidade alguns dias 
após o beneficiamento. Uma dificuldade adicional 
é que as amostras precisam ser climatizadas, nos 
laboratórios, durante 24 ou 48 horas antes das aná-
lises, o que atrasa mais ainda o conhecimento do 
resultado – e, sobretudo, impede que medidas cor-
retivas sejam implementadas a tempo na usina de 
beneficiamento.

As indústrias mundial e nacional têm regular-
mente reclamado desse aspecto negativo do algo-
dão brasileiro, o que pode impedir que o nome do 
produto nacional atinja toda a referência de qua-
lidade para o qual tem potencial. O Brasil foi um 
dos primeiros países do mundo (depois dos Esta-
dos Unidos) a fornecer os resultados intrínsecos do 
algodão, o que, em determinado momento, gerou 
uma vantagem competitiva. Essa vantagem pode 
agora ser perdida se não houver uma melhora sig-
nificativa nos resultados de qualidade, em especial 
no que se refere ao comprimento da fibra, neps e 
índice de fibras curtas.

Para expandir o seu mercado e atender às ne-
cessidades de qualidade do algodão brasileiro, 
é necessária a melhoria nos resultados de fibra 
citados acima.
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Manejo sustentável
do cultivo algodoeiro

Como limitar o impacto do cultivo algodoeiro sobre o meio ambiente
Em Mato Grosso, o algodoeiro é cultivado em clima tropical úmido, o que 
favorece a incidência de doenças e pragas. O sistema de produção usado 

é muito intensivo e utilizador de insumos químicos acima do praticado em 
outros países algodoeiros.Preocupados com a imagem da fibra de Mato 

Grosso no mercado internacional, a Ampa e o IAS têm tomado iniciativas 
importantes para limitar o impacto do cultivo sobre o meio ambiente, 

apoiando os produtores para a aplicação das normas oficiais em sua fazenda. 
Cada produtor encontrará aqui recomendações complementares para reduzir 

ainda mais o impacto de certas práticas culturais sobre o meio ambiente.
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Como limitar o impacto do cultivo do 
algodão sobre o meio ambiente

Os impactos do cultivo do algodão são 
decorrentes de mudanças no meio físi-
co e da utilização de insumos químicos 
que podem ter como consequência a 
contaminação ambiental em particular 
da água e o assoreamento de cursos 
d’água superficiais, podendo levar à sua 
redução ou até eliminação.

As mudanças no meio físico decor-
rem da retirada da vegetação natural 
e manuseio do solo que podem causar 
erosão, perda de fertilidade do solo e 
mudanças do movimento da água no 
solo, tendo como efeito a redução na 
disponibilidade da água superficial e 
subsuperficial. Assim, o manejo ade-
quado do solo é fundamental para re-
dução destes tipos de impacto.

A contaminação do ambiente aquáti-
co por agroquímicos usados na agricul-
tura depende dos seguintes processos:
•	 Transporte das substâncias pelo es-

coamento superficial, tanto associa-
dos aos sedimentos quanto solubili-
zados na água do escoamento;

•	 Movimentação vertical das molé-
culas ao longo do perfil do solo até 
atingir as águas subsuperficiais;

•	 Deposição de substâncias presentes 

na atmosfera pela água de chuva e 
precipitação seca de material particu-
lado carreado pelo vento;

•	 Deriva durante a pulverização dos 
agrotóxicos.

A magnitude desses processos de-
pende dos seguintes fatores:
•	 Características do ambiente (meio 

físico e clima) onde o produto é 
aplicado;

•	 Sistema de cultivo empregado;
•	 Frequência, dosagem, escolha de mo-

léculas, tecnologia da aplicação dos 
agroquímicos e condições meteoro-
lógicas no momento da aplicação.

Dessa forma, as recomendações para 
reduzir o potencial de contaminação es-
tão organizadas separadamente, de ma-
neira a minimizar a ocorrência das vias 
de contaminação dos corpos hídricos 
interferindo nos fatores acima.

1.   Redução do risco de contaminação 
de águas superficiais
Para diminuir o transporte de substân-
cias pelas águas das enxurradas (escoa-
mento superficial) (figura 1) é necessária 

Figura 1. Movimentação da água no solo

escoamento superficial

fluxo de água subterrânea

infiltração
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a adoção de práticas adequadas de conservação de 
solo voltadas à prevenção de processos erosivos, 
tais como:
•	 Implantar sistemas de terraceamento, a semea-

dura em nível e manutenção de faixa de cultura 
de contenção e de mata ciliar; 

•	 Não cultivar em áreas de ocorrência de solos 
muito erodíveis e/ou mal drenados, especial-
mente quando estes ocorrerem nas porções 
mais inferiores das vertentes. Dentre os solos 
muito erodíveis que ocorrem com frequência 
nas áreas de cultivo de algodão em Mato Grosso, 
destacam-se os solos arenosos, como o neosso-
lo quartzarênico. 

Com relação aos solos mal drenados, os plintos-
solos que também ocorrem frequentemente em 
Mato Grosso nas porções inferiores das vertentes, 
apresentam em subsuperfície camada pouco per-
meável que impede a infiltração das águas de chu-
va favorecendo o escoamento concentrado e, con-
sequentemente, aumentam a capacidade erosiva 
dele, além de promover, durante o período chuvo-
so, a formação de lençol freático suspenso que se 
dirige aos fundos de vales (figura 2), onde ocorrem 
nascentes e cursos d’água. 

Os solos mal drenados ocorrem também em 
áreas de campos úmidos, onde se tem observado 
a prática de drenagem do solo para o cultivo do 
algodão. Nessas áreas, mesmo drenadas, o lençol 
freático ocorre à pequena profundidade e o pró-
prio sistema de drenagem favorece o transporte 
das moléculas aplicadas ao solo para os cursos 
d’água e áreas de nascente.

Com o desencadeamento de processos erosivos 
e ausência de cobertura vegetal na faixa marginal 
dos cursos d’água, fatalmente os sedimentos acu-
mulam-se nos fundos de vale e calha dos cursos 
d’água promovendo o assoreamento. 

Recomendação:
•	 Ter especial atenção com relação à preservação 

da vegetação em áreas de cabeceira de drena-
gem, uma vez que se trata de local com concen-
tração de fluxos d’água tanto superficial como 
subterrânea e lençol freático aflorante a suba-
florante. São, portanto, locais extremamente 
susceptíveis à erosão e contaminação. A figura 
3 ilustra uma situação de extremo risco de con-
taminação;

•	 Adotar um sistema de manejo que permita rota-
cionar as culturas, pois, a partir desta, aumenta-
se o estoque de matéria orgânica no ambiente 
de modo a reter mais, com maior eficiência, as 
moléculas dos agroquímicos; 

•	 Adotar práticas que reduzam a compactação 
do solo, pois este reduz a infiltração da água au-
mentando o escoamento superficial;

•	 Dar preferência a sistemas de cultivo que revol-
vam menos o solo (semeadura direta, cultivo mí-
nimo, etc.), nos quais o carreamento superficial 
é reduzido e favorece o acúmulo de matéria or-
gânica no solo;

•	 Obedecer às leis ambientais vigentes com rela-

Figura 2. Exemplo de processo erosivo intensificado em final 
de vertente

Figura 3. Área de nascente degradada
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ção às áreas de preservação perma-
nente ao longo dos cursos d’água 
levando em consideração que quan-
to mais larga for a vegetação ciliar 
maior a proteção do manancial hídri-
co no que diz respeito à contamina-
ção e ao assoreamento e ainda à sua 
preservação em termos de quanti-
dade de água. Assim, recomenda-se 
que os produtores avaliem a possibi-
lidade de utilizar faixas mais largas 
do que as previstas na legislação em 
áreas de nascente e no entorno de 
cursos d’água que se mostrem mais 
vulneráveis considerando os tipos 
de solo e a declividade da vertente.

2. Redução da contaminação 
de águas subterrâneas
A principal via de contaminação de 
águas subterrâneas é a lixiviação, ou 
seja, a movimentação vertical dos 
agroquímicos no perfil do solo com 
a água percolada (figura 4). Sendo 
assim, regiões de ocorrência de solos 
permeáveis e com baixa capacidade 
de retenção de água apresentam 
potencial elevado de contaminação de 
águas subterrâneas. 

Por outro lado, o horizonte superfi-
cial do solo, que apresenta maior teor de 
matéria orgânica, é responsável pela re-
tenção das moléculas dos contaminan-
tes onde estas podem ser degradadas 
por processos químicos, fotoquímicos e 
biológicos. Nos horizontes mais profun-
dos do solo, estes processos são menos 
intensos e a persistência dessas substân-
cias é mais elevada. 

Em vista disso, as seguintes recomen-
dações podem reduzir o risco de conta-
minação de águas subterrâneas:
•	 Adotar um sistema de manejo que 

permita rotacionar as culturas, como 
já mencionado, uma vez que o au-
mento do estoque de matéria orgâni-
ca no solo retém, com maior eficiên-
cia, as moléculas dos agroquímicos, 
reduzindo a lixiviação;

•	 Usar nos sistemas de rotação e suces-
são de culturas espécies vegetais que 
promovam o acúmulo de matéria or-
gânica no solo;

•	 Dar preferência ao uso de plantio di-
reto, que aumenta o aporte de maté-
ria orgânica no solo; 

•	 Não cultivar em áreas de neossolo 
quartzarênico, que tem alta permea-
bilidade e baixa capacidade de re-
tenção de água e de adsorção, per-
mitindo uma rápida lixiviação das 
substâncias usadas no solo.
 

3.  Contaminação atmosférica
A ocorrência de resíduos de agroquími-
cos na atmosfera deve-se a dois proces-
sos: deriva do produto durante a apli-
cação indo depositar em locais além da 
área alvo e volatilização dos produtos a 
partir da camada superficial do solo ou 
da superfície das plantas que podem 
precipitar com a água da chuva em lo-
cais distantes da aplicação. 

A volatilização é um processo que é 
intensificado em temperaturas elevadas 
e com ausência de chuva e seu controle 
é difícil ou quase impossível. Produtos 
aplicados incorporados ao solo são me-
nos suscetíveis à volatilização, enquanto 
aqueles aplicados por pulverização aé-

Figura 4. Esquema 
do processo de 
lixiviação

Diferentes 
moléculas de 
agroquímicos se 
movimentando 
pelos poros do 
solo pela ação 
da água
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rea ou por trator, principalmente na superfície da 
planta, têm maior potencial de serem volatilizados.

As tecnologias de aplicação de agroquímicos 
têm evoluído rapidamente, tornando-a mais efi-
ciente e segura. Na cultura do algodão são realiza-
das aplicações de agroquímicos em diferentes es-
tádios da planta. Os seguintes cuidados devem ser 
tomados durante a aplicação para reduzir a deriva:
•	 Observar a boa calibração dos equipamentos 

de pulverização, seguindo-se as especificações 
adequadas a cada ponta de pulverização utiliza-
da durante o trabalho;

•	 Observar as condições climáticas no momento 
da aplicação, não a realizando em temperaturas 
acima de 30°C, umidade relativa abaixo de 55% 
e ventos  (> 10 a 15 km/h), condições estas que 
aumentam a possibilidade de deriva da calda 
aplicada, principalmente se esta for formada por 
gotas finas;

•	 Considerar, na escolha da ponta de pulveriza-
ção, a necessidade de cobertura e penetração 
do produto na cultura, observando-se a ação do 
produto aplicado e o posicionamento do alvo. 
Torna-se importante entender que o produto 
que efetivamente controla a praga é aquele que 
atinge o alvo. Portanto, quanto maior a quanti-
dade de produto aplicado que chegar ao alvo, 
mais eficaz e econômico será o tratamento fitos-
sanitário e menor o risco de impacto ambiental 
causado pela quantidade do produto que efeti-
vamente não atingiu seu objetivo.

4.    Escolha dos agroquímicos visando 
à redução da contaminação ambiental
Obviamente, quanto mais frequentes e em maiores 
dosagens forem as aplicações dos agroquímicos, 
maior o risco de contaminação ambiental. Deste 
modo, visando à redução deste risco, sugere-se:
•	 Adotar o manejo integrado de pragas e doenças;
•	 Plantar cultivares de algodão mais resistentes 

a pragas e doenças, portanto, menos exigentes 
em agroquímicos; neste contexto se inserem as 
variedades transgênicas (Bt), resistentes a inse-
tos. A substituição gradual de cultivares, desde 
que mantenha os níveis de produtividade e de 

qualidade de fibra, deveria ser estimulada, no 
sentido de garantir a qualidade ambiental e a 
sustentabilidade das atividades agrícolas algo-
doeiras.
Com relação à escolha das moléculas a serem 

usadas nos controles de pragas, doenças e plan-
tas daninhas, já existem no mercado agroquímicos 
mais seguros ao ambiente e à saúde humana. 

Visto que em áreas cultivadas com a cultura do 
algodoeiro é possível a detecção com maior fre-
quência e/ou em maiores níveis em um ou mais 
compartimentos ambientais, como o ambiente 
aquático, sugere-se que sejam evitados a utilização 
das seguintes moléculas para o controle de pragas, 
doenças e/ou plantas daninhas: aldicarb, carbofu-
ran, clorpirifós, diuron, endosulfan, metolaclor, mo-
nocrotofós, metil paration e teflubenzuron. Neste 
contexto, alguns pontos são enfatizados a seguir:
•	 Substituir o endosulfan por outras moléculas, 

atendendo resolução da ANVISA que determina 
sua proibição total a partir de julho de 2013;

•	 Evitar o uso dos ingredientes ativos acima rela-
cionados, principalmente nas situações de solo 
e de manejo que sejam potencialmente mais 
vulneráveis à contaminação de águas superfi-
ciais e subterrâneas.

Não se deve deixar de destacar a importância do 
programa de recolhimento de embalagens usadas 
vazias para a redução da contaminação ambiental 
por agroquímicos. Mato Grosso tem se destacado 
como um dos estados onde tem sido recolhida 
maior porcentagem das embalagens usadas.  A 
adesão a esse programa é essencial para evitar aci-
dentes e contaminação por vazamentos de restos 
de produtos, além de retirar da propriedade em-
balagens não degradáveis. Os produtores de qual-
quer porte não devem reutilizar embalagens de 
insumos químicos em outras atividades, devendo 
procurar locais que façam o recolhimento desses 
recipientes para o descarte seguro.

É com a implementação dessas recomendações 
que o produtor de algodão de Mato Grosso poderá 
produzir uma fibra de algodão cada vez mais sus-
tentável ambientalmente.
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Engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com 
mestrado em Agricultura Tropical e Subtropical pelo Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC), com linha de pesquisa em doenças de plantas (algodoeiro). 
Desenvolve pesquisas em resistência genética do algodoeiro a doenças e nematoides. 
Atualmente é pesquisador – fitopatologista do Instituto Mato-grossense do Algodão 
(IMAmt) e coordenador da Unidade de pesquisa do IMAmt em Primavera do Leste-MT.

16. Manejo integrado de pragas em algodoeiro

Miguel Ferreira Soria
Graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. 
Mestrado e doutorado em Agronomia – Produção Vegetal, com ênfase em Manejo 
Integrado de Pragas (MIP), pela Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD 
(2012). Período de doutoramento na University of Georgia – UGA, Estados Unidos 
(2011). Tem experiência na área de Entomologia Agrícola Aplicada com ênfase no 
Manejo Integrado de Pragas (MIP), culturas Bt e percevejos-pragas (Pentatomidae). 
Atualmente, é pesquisador entomologista do Instituto Mato-grossense do Algodão, 
IMAmt. 

Paulo Eduardo Degrande
Graduado em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas 
(Zoologia) pela Universidade de São Paulo (1996) - com tese desenvolvida no 
Julius Kühn-Institut (JKI) de Darmstadt (Alemanha). Possui Postdoc na Texas A&M 
University (2011), Estados Unidos. Tem experiência na área Entomologia Agrícola, 
atuando principalmente nos seguintes temas: controle de pragas, manejo integrado, 
inseticidas, impacto ambiental, pragas do sistema algodoeiro-soja-milho, e ocorrência 
de pragas. Atualmente é professor-associado da Universidade Federal da Grande 
Dourados (UFGD), onde ministra disciplinas no Curso de Agronomia; Orientador 
permanente dos Programas de Pós-graduação em Produção Vegetal da FCA/UFGD e 
de Entomologia e Conservação da Biodiversidade da FCBA/UFGD. 
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17. Os nematoides na cultura do algodoeiro em Mato Grosso

Rafael Galbieri  
Pesquisador – Fitopatologista do Instituto Mato-grossense do Algodão – IMAmt (cf 15) 

Mário Massayuki Inomoto 
Eng. Agrônomo, mestre em Fitopatologia e doutor em Entomologia. Atualmente 
Professor – Esalq/USP

Rosangela Aparecida da Silva 
Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Mato Grosso UFMT 
(1998), mestrado e doutorado em Fitopatologia pela Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz Esalq/USP (2008). Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase 
em Nematologia, atuando principalmente nos seguintes temas: manejo de nematóides 
parasitos do algodoeiro, cana, milho, soja e teca. Atualmente é professora titular do 
Centro Universitário de Várzea Grande (UniVag). 

Guilherme Lafoucarde Asmus 
Engenheiro Agrônomo pela Universidade Federal de Pelotas, em 1978, com mestrado 
em Fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa, em 1981. Doutorado em 
Fitopatologia pela Esalq/USP (2001). Dedica-se a pesquisa em manejo de nematoides 
fitoparasitas em sistemas integrados de produção.

18. Uso de reguladores de crescimento

Ederaldo José Chiavegato
Engenheiro agrônomo, mestre e doutor em Fitotecnia pela Esalq/USP. Professor 
responsável pela Disciplina: Plantas Fibrosas – Cultura do Algodoeiro – Esalq/USP

Fabio Lima de Almeida Melo
Engenheiro agrônomo formado pela Esalq/USP em 2001. Mestre em Fitotecnia pela 
Esalq/USP em 2003. Atualmente é Consultor da Ceres Consultoria.

Henrique Da Ros Carvalho
Eng. Agronômica – Esalq/USP, coordenador do Grupo de Estudos e Extensão na Cultura 
do Algodoeiro (Gealg) – Esalq/USP

19. Destruição de soqueira

Edson Ricardo de Andrade Junior
Engenheiro agrônomo e mestre em Agricultura Tropical pela Universidade Federal de 
Mato Grosso - UFMT. Tem experiência em experimentação agrícola e pesquisa nas áreas 
de Fitotecnia, Proteção de Plantas e Plantas Daninhas. Atualmente é pesquisador do 
Instituto Mato-grossense do Algodão, IMAmt.

Odilon Reny Ribeiro Ferreira Silva
Engenheiro agrícola (UFPel, 1977), mestrado em Engenharia Agrícola (UFV, 1983), 
doutorado em Engenharia Agronômica (Universidade Politécnica de Madrid,1993). Tem 
ampla experiência em mecanização do cultivo algodoeiro. Atualmente é pesquisador 
da Embrapa Algodão em Campina Grande-PB.

Vadinei Sofiatti
Engenheiro agronômo (UFPel, 2002), mestrado em Ciências (UFPel, 2004), doutorado 
em Fitotecnia (UFV, 2006). Atualmente é pesquisador da Embrapa Algodão em 
Campina Grande-PB.

20. Manejo de desfolha

Gustavo Pazetti
Engenheiro agrônomo e mestre em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de 
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Viçosa-MG. Doutor em Produção Vegetal pela Universidade Federal de Goiás. Tem 
ampla experiência em fisiologia do algodoeiro. Atualmente, é professor titular e 
pesquisador  na Faculdade de Agronomia - Universidade de Rio Verde- FESURV-GO. 

Jerley Fernando Alves Lima
Técnico em Agropecuária e Tecnólogo em Agronegócio. Sócio- proprietário da JF 
Consultoria em Sorriso- MT.

21. Uso adequado das colheitadeiras

Evandro de Souza Ribeiro
Coordenador de Manutenção na empresa Agregar Soluções para o Campo. 
Rondonópolis-MT

Edson Ferreira da Cruz 
Gerente Administrativo da empresa Agregar Soluções para o Campo. Rondonópolis-
MT

Jean Louis Belot
Pesquisador do Instituto Mato-grossense do Algodão – IMAmt (cf 8)

22. Boas práticas de beneficiamento do algodão

Jean-Luc Chanselme
Mestre pela Universidade de Paris XI- França. Especialista em Manejo e Tecnologia 
do Beneficiamento do Algodão da Mississippi State University (EUA).  Atualmente é 
administrador e diretor técnico da empresa de consultoria em tecnologia do algodão, 
Cotimes do Brasil. Cascavel- PR

23. Influência da qualidade da fibra de algodão na indústria e sua valorização

José Antonio Sestren
Técnico têxtil, técnico Mecânico, economista, pós-graduado em Gestão de RH. 
Professor do SENAI. Especialista em gestão da qualidade e liderança na fiação. 
Atualmente, é consultor da Fundação Blumenauense de Estudos Têxteis, Blumenau-SC. 

João Celso dos Santos
Pós graduado em Marketing. É professor universitário na graduação e pós-graduação 
Especialista em comercialização de algodão. Atua no mercado desde 1983, como 
executivo, consultor, palestrante e corretor. Atualmente, é sócio- diretor da Orbi-
Cotton em Maringá-PR.

24. Como limitar o impacto do cultivo do algodão sobre o meio ambiente

Eliana Freire Gaspar de Carvalho Dores
Engenheira química, obteve mestrado em Química Analítica em 1992 pela Salford 
University no Reino Unido e doutorado em Química em 2004 pela Universidade 
Estadual de São Paulo campus de Araraquara. Atualmente é professora e pesquisadora 
do Departamento de Química da Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT, é líder 
do grupo de pesquisas denominado Grupo de Estudos em Poluentes Ambientais e 
professora dos Programas de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e em Química.

Antonio Brandt Vecchiato
Geólogo, obteve mestrado em Solos e Nutrição de Plantas em 1987 pela Escola 
Superior de Agricultura pela Universidade de São Paulo e doutorado em Engenharia 
Civil em 1993 pela Universidade de São Paulo campus de São Carlos. Atualmente é 
professor e pesquisador do Departamento de Geologia Geral da Universidade Federal 
de Mato Grosso-UFMT, é vice-líder do grupo de pesquisas denominado Grupo de 
Estudos em Poluentes Ambientais e professor do Programa de Pós-Graduação em 
Recursos Hídricos.
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